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Titel Jaar Datum Inhoudsbeschrijving
Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
1

1975 1975-12-18 Zes nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1975. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. De dekenij 
hulde de Gentse winkelstraten in een feeërieke sfeer. (30'). 2. Grote opkomst voor de première van de Belgisch-Nederlandse film 
'Pallieter'. Cineast Roland Verhavert vergezeld van Jacqueline Rommerts, was gelukkig zijn nieuwe film aan het Gentse publiek 
voor te stellen. Nieuwe revelatie was Jacqueline Rommerts, Marieke in de film. Talrijke bekende figuren stelden deze 
voorstelling, door het Willemsfonds Gent, ten voordele van Gent, op prijs. De filmploeg werd voorgesteld door Jacques Dubrulle 
aan een enthousiast publiek. (1'36'). 3. Miek en Roel wonen te Sint-Amandsberg. Een nieuwe Lp 'In de tijd van' wordt 
voorgesteld. (1'09'). 4. Het Gentse sportpaleis heeft dit seizoen een heel rijk gevuld programma. Beelden van de Gentse 6-
daagse. Eddy Merckx en Patrick Sercu werden de grote overwinnaars. (1'01'). 5. De Gentse politie stelde apparatuur ter 
beschikking om snelheden op te meten tot om en bij de 50 km/u. Twee Gentse autoverzamelaars testen wagens die zullen 
deelnemen aan de race rond de wereld. Deze race zal in '76 plaats vinden, ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de 
Amerikaanse revolutie. (1'). 6. Enkele stemmingsbeelden van de stad Gent. (54'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
2

1976 1976-01-02 Vijf nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1976. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. De actiegroep 
'Metro Neen' opnieuw volop in de actualiteit. Geïnspireerd door de resultaten van het onderzoek van een studiebureau voor 
planning uit Brugge werd de formule van een gelijkgrondse tram weerhouden. Er loopt een tentoonstelling in boekhandel De 
Poort aan de Nederkouter, die de opties toont. Voor verkeersminister Chabert die binnenkort moet beslissen wordt het zeker 
een harde dobber. (2'03'). 2. De dekenij Belfort 'onder de draken' wil het de winkeliers zo aangenaam mogelijk maken. Decoratie 
en verlichting verzorgd de sfeer in de winkelwandelstraten (1'). 3. De Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg 
onderzoekt momenteel de mogelijkheid tot het klasseren van twee plaatsen te Sint-Amandsberg, het Campo Santo, de 
begraafplaats voor vele groten uit het Vlaamse land. Ondermeer J. F. Willems, C. L. Ledeganck en Prudens Van Duyse liggen er 
begraven. En het groot begijnhof, een toeristische bezienswaardigheid en cultureel erfgoed (1'01'). 4. Het Gent Bowling Center, 
tegenover het Gravensteen, organiseerde de nacht van de president. 8 ploegen van 3 leverden 12 uur ononderbroken strijd. 
Armand Bauwens was bezieler en animator van het ganse gebeuren. (1'01'). 5. De interessante documentaire 'De 
Koningskwestie' wordt in verschillende steden getoond, een film van Christian Mesnil. Hij bezocht Gent en praat over de 
moeilijkheden van het realiseren van de film, een boeidend tijdsdocument. De film loopt vanaf 9 januari in cinema Capitole. (52'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
3

1976 1976-01-16 Zeven nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1976. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. De 
koninklijke Gentse postharmonie behoort tot de grootste niet-militaire harmonies van het land. Een langspeelplaat werd aan de 
pers voorgesteld: "When the port comes marching in" door Hubert Marchand, en de chef van de Harmonie, Hubert Verbeke. In 
aanwezigheid van Declerck en Depaepe werden uittreksels van de plaat in de ruime studio's van Gilbert Stuurwoud. 2. In de 
wandelgangen van de zwarte zalen van de Gentse academie werd het zesde internationaal festival van de avant-garde muziek en 
de mix-media, een verruiming van de meest actuele muziekvormen waarbij andere disciplines zoals grafiek, theater en 
electronica gehouden. De instrumenten kregen de naam sono-mobiles. 3. De roeivereniging sport Gent doopt drie nieuwe boten, 
ondanks het winterweer. Voorzitter Verhaeghe verwelkomde schepen van sport Renaat Moreel die peetvader van de triniboot 
'stropke' werd. 4. De nacht der vedetten in het Gentse sportpaleis. Voor Oscar Daemens van het de laatste die hij organiseerde. 
Eddie Merckx won alle reeksen. Patrick Sercu won de afvallingswedstrijden. Vele genodigden kwamen Oscar Daemens 
toejuichen. 5. Racing club Gent is een volksclub bij uitstek. Een van de oudste van Gent. We zien FC Gent tegen Eeklo. Voorzitter 
Baford gelooft in de toekomst van zijn spelers. 6. In de Sint-Pietersabdij vond de finale plaats van de nationale wedstrijd: 
erelaureaat van de Gastronomie '76, een lovenswaardig initiatief van de stad Gent. Fauconnier en Delange, stichters-voorzitters, 
waren niet aan hun proefstuk want voor de 10de maal kwamen kelners uit het hele land meedingen voor de begeerde titel. 
Fauconnier werd gehuldigd. De laureaat '76 werd Paul Harman uit Antwerpen. Hij won ook de jaarbeursprijs en persbeker. 7. De 
opname van een nieuwe plaat van Henk De Bruin begint na de laatste aanwijzingen door componist Roger Berri. Een 
luisterfragment. De Bruin repeteert momenteel met Leo Martin in de koninklijke opera. 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
4

1976 1976-01-30 Acht nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1976. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de rederijkerskamer 'Yver doet leeren' werden drie nieuwe leden tot bestuurlid van de hoge eed 
aangesteld. Deken Willy Verbeecke zat deze plechtigheid voor. De drie nieuwe leden waren, ereschepen van de stad Gent, Mevr. 
Cordier, Dhr. Etienne Devos en cineast & dokter Jean Daskalides. (1'06'). 2. In de Gentse kanaalzone werkt een nieuw 
assemblagebedrijf voor Volvo-vrachtwagens. Aanwezig is de staatssecretaris voor streekeconomie, Dhr. Luc Dhoore. De 
directeur-generaal van de Volvo-groep verwelkomde de staatssecretaris. Aan de staatssecretaris werd door de heren Lars 
Nandros, vice-president, en Niels Eriksson, afgevaardigd beheerder een miniatuurvrachtwagen aangeboden ter herinnering aan 
deze geslaagde plechtigheid. (1'22'). 3. In het Gentse stadhuis werd de Ajax sportvereniging in de bloemetjes gezet, voor hun 
zilveren jubileum. Schepen Morreel en gemeenteraadslid De Roo ontvingen uit naam van het schepencollege voorzitter 
Verhaest, zijn bestuursleden en leden. Pastoor Marcel Dewilde, de enige nog in leven zijnde stichter, werd geprezen. (56'). 4. Op 
18 januari namen de vrouwelijke leden van de watersportvereniging VVW Mendonck het tegen elkaar op. Het jeugd waterski 
team "de piranha's" tegen "de Vetganzen" (1'46'). 5. 42ste Koninklijk landjuweel. Dit jaar een jubileum n. a. v. het 25ste 
regeringsjaar van koning Boudewijn. Heel wat personaliteiten, o. a. Prof. Paul Palinck, secretaris van de koningin en Dhr. 
Freyacker, kabinetschef van de minister van Nederlandse cultuur. Tijdens de proclamatie namen schepen van cultuur 
Vandewege, Dhr. Freyacker en Dhr. De Mets, voorzitter van de landjuweelcommissie, het woord. De toneelkring 'Strever' uit 
Mortsel won met 'Maak Madame niet wakker!' won het juweel (1'05'). 6. Een nokvolle cinema Capitole voor de dynamische 
serviceclub 'Rond de tafel, Gent 3'. Minister van financiën Willy De Clercq werd verwelkomd door voorzitter François Dubrulle. 
Na de uitstekende 'New Orleans formatie', nu 'Cotton city jazz band', ging de film 'Dr. Françoise Gaillard' in première. (44'). 7. In 
het 'Museum Mevr. Jules Dhondt-Dhaenens' te Deurle loopt een nieuwe tentoonstelling over de Antwerpse kunstenaars, Fred 
Bervoets, Walter Goossens, Wilfried Pas en Jan Cox. (1'04'). 8. De openingszitting van het 73ste dienstjaar van het koninklijk 
verbond der gebuurtedekenij van de Stad Gent was de gelegenheid om de medaille van erkentelijkheid aan een verdienstelijk 
Gentenaar uit te reiken voor '75. Dit jaar werd ze uitgereikt aan Dhr. Fritz Meyvaert, voorzitter van Internationale Jaarbeurs 
Gent. Dhr. Degroo sprak een huldebetoon uit. Opperdeken Gerard Mortier overhandigde de medaille. (51'). 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
5

1976 1976-02-13 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. De Koninklijke Postharmonie 
brengt de plaat 'When the Post Comes Marching In' uit. Deze wordt voorgesteld aan pers en prominenten, waaronder ministers 
Willy de Clercq en De Paepe. Er worden live ook uittreksels van de plaat gespeeld. Tot slot een demonstratie van de majorettes. 
2. In de wandelgangen van Zwarte Zaal van de Koninklijke Academie vindt het 6e Internationale Festival voor Avant Garde 
Muziek en Mix Media plaats. Bij mix media worden er allerlei andere disciplines betrokken bij muziek, zoals grafiek, theater en 
elektronica. Er zijn allerlei ongebruikelijke muziekinstrumenten opgesteld die uit zichzelf muziek spelen of door iemand bespeeld 
dienen te worden. 3. De KRSG roeivereniging doopt drie nieuwe boten. Schepen van Sport Morreels is aanwezig. Zijn vrouw 
doopt de eerste boot met champagne. 4. In het Sportpaleis was er veel belangstelling voor de Nacht der Vedetten. Eddy Merckx 
was de grote overwinnaar. Verder was het de laatste keer dat directeur Damers aanwezig was. Hij werd gehuldigd. André Dhondt 
is de nieuwe directeur. 5. Verslag van wedstrijd van Racing Club Gent tegen F. C. Eeklo. De club is weer in opbouw dankzij de 
jeugd. 6. In de Sint-Pietersabdij vond de nationale wedstrijd eerste Laureaat van de gastronomie plaats. Deelnemers moesten 
een volledig middagmaal inclusief wijnen serveren. Voorzitter Falconier werd gehuldigd. 7. Henk De Bruin neemt een nieuwe 
plaat op. Hij repeteert met Leo Martin in de Koninklijke Opera, maar laat hem daar lang wachten, omdat hij zijn nieuwe single 
laat horen aan een vriend. 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
6

1976 1976-02-27 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Gentse schrijvers verzameld in de 
'Young Group Ghent' gaan 's nachts Gentse muren gaan beplakken met gedichten. Zo willen ze Gent versieren tot een 
poëziestad. Een van de groepen wordt gearresteerd en weer vrij gelaten. De schrijvers poseren voor het Museum voor 
Hedendaagse Kunst. (1'02'). 2. De stadsbedrijven EGW wensen met hun permanente tentoonstellingen in het 
propagandacentrum het publiek beter voor te lichten. De schepenen Temmerman en Moreel openden de 132ste tentoonstelling 
over de aardgastoepassingen. (1'04'). 3. Het Willemsfonds viert de 125ste verjaardag. Willem Boshem ontwierp een postzegel 
met het embleem van het Willemsfonds. Clubvoorzitter Marcel Peers verwelkomde tal van bekende gasten. De rector van de 
RUG Prof. Devreker, minister van Financiën Willy De Clercq. Tijdens de academische zitting was onder meer minister van 
Nederlandse cultuur, Mevr. Debackere aanwezig. (1'50'). 4. Carlos Detremmerie, voorzitter van de Gentse kapperskring is niet 
alleen toneelpruiken-specialist en grimeur, met carnaval verhuurt hij heel wat originele pruiken. Verschillende pruiken worden 
gedemonstreerd. (1'44'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
7

1976 1976-03-12 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. BRT omroep Oost-Vlaanderen gaat 
verhuizen. Beelden van de laatste uitzending in de Sint-Magrietstraat. 'Studio Magriet is dood, leve de studio Martelaarslaan'. Er 
was een officiële inwijding van het nieuwe gebouw. (2'09'). 2. Gent is een kunstgalerij rijker: 'Candid', gevestigd aan het nummer 
9 Verlorenkost. De initiatiefnemers, de dames Monique Schrans en Sigried Rosseel-Depuydt kozen resoluut voor een nieuwe 
inrichting. Op de vernissage ging de belangstelling onder meer naar de werken van Olivier Dassault, the Magic Pencil en Marco 
Callens. (54')3. De 6de Internationale voordrachtwedstrijd, Hyponiet van Pensing-juweel, georganiseerd door de 
rederijkerskamer 'Yver doet leeren', kende heel wat belangstelling. Giovanni Tiriaux ontving de koninklijke medaille. Voorzitter 
Verbeeke, zijn bestuur en de laureaat poseerden na de plechtige uitreiking. (45'). 4. De koninklijke Gentse kapperskring 
presenteerde samen met bestuurslid Nelson Neyt de lente- en zomerkapsels. (1'29'). 5. In het beursgebouw aan de Kouter richt 
sinds 1848 de syndicale kamer van de Belgische tuinbouw maandelijks een tentoonstelling in. De enthousiaste filmer Freddy 
Verbeeke liet geen gelegenheid voorbij gaan om met cameraman Marcel Wostijn enkele opnamen te maken. Directeur Trivier 
maakte de uitslagen bekend van de maandelijkse tuinbouwmeeting. Dhr. Marc Depandelaere uit Bottelare kreeg de beker van de 
minister van landbouw. (1'05'). 6. Het Gentse casino was te klein voor de voorstelling van de nieuwe lente- en zomercollecties. 
Presentator was Luc Deleersnijder. (1'31'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
9

1976 1976-04-09 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Willeke van Ammelrooy is te gast in 
Gent. Henk de Bruin presenteerde haar nieuwste film, Het Jaar van de Kreeft, naar het boek van Hugo Claus. Er is veel 
belangstelling voor Ammelrooy op de receptie. 2. Voetbalclub A. A. Gent is na gedegradeerd te zijn weer op de weg omhoog. Dit 
seizoen strijden ze tegen degradatie. Er zijn drie nieuwe jonge beheerders aangenomen om de club te doen herrijzen. 3. Het 
Provinciaal Olympisch Comité Oost-Vlaanderen organiseerde de Montréal Quiz. 25 kandidaten uit 5 arrondissementen deden 
mee om een ticket naar Montréal te winnen. Aalst won. 4. Verslag van de Lentebeurs 1976, waar vrijetijdsbesteding centraal 
stond. Er was een KunSint- en Ambachtsmarkt, de Rijkswacht brengt spelenderwijs het verkeersreglement bij aan de jeugd en 
schilderijen van Julien de Groeve worden verkocht voor het goede doel. 5. In fotogalerij 5. 6 is fotograaf Pjerpol Rubens te gast. 
Zijn vrouw staat vaak model in zijn werk. 6. Het Studiecentrum Uytersprot heeft een verkeersstudie gedaan naar het oplossen 
van de verkeersproblemen in Gent. Er is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de pers. Enkele oplossingen worden 
voorgesteld: tram moet eigen bedding krijgen en met hogere frequentie gaan rijden, in de binnenstad moeten 
eenrichtingverkeer straten komen en er moeten blauwe parkeerzone's komen waar 1,5 uur geparkeerd kan worden. 7. 
Cyclobalvereniging V. C. Eendracht strijdt om de Nationale titel van de derde afdeling. 8. Reportage over de KM van 
Crombrugghe Genootschap en een optreden van Tante Elodie. 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
10

1976 1976-04-23 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-overs. 1. Eurovee '76, een 
veeteeltwedstrijd, vond plaats. De jury inspecteerde het vee van dichtbij. De titel van internationaal kampioen ging naar 
Cnockaert uit Eigenbrakel. (1'48'). 2. Op initiatief van Schepen Morreel werd onlangs door het stadsbestuur een tentoonstelling 
over Sport en Recreatie te Gent georganiseerd. Ook het Belgisch Olympisch Comité, afdeling Oost-Vlaanderen en Bloso 
verleenden hun medewerking. Veel aandacht werd geschonken aan het project Blaarmeersen, waar een nieuw sportcomplex 
gebouwd wordt waar allerlei sporten beoefend kunnen worden. (1'17'). 3. Wie naar het Museum voor Schone en Hedendaagse 
kunst wil moet een gevaarlijke baan kruisen. Piet Van Eeckhaut heeft een plan om de omgeving van het casino, het congrespaleis 
(ICC Gent) en dit museum te animeren. Een werkgroep hieromtrent heeft een voorstel, dat conservator Jan Hoet met veel 
enthousiasme uit de doeken doet. (1'09'). 4. Te Gent werd op 9-10 en 11 april in het ICC het 22ste congres van de 
communistische partij van België gehouden. Slogan:'De krisis (sic) bedwingen door de eenheid van het volk'. (47'). 5. De Ghent 
Aviation Club die zijn lokaal en zijn toestellen heeft op het vliegveld van Sint-Denijs, houdt op zondag 18 mei voor het eerst een 
opendeurdag. De Club bestaat 45 jaar. Er zullen drie motorvliegtuigen en zwevers klaarstaan om een luchttochtje mee te maken. 
Alvast een voorproefje van zo'n tochtje, met beelden van Gent uit de lucht. (2'18'). 6. Gents atelier 70 aan de Pensmarkt te Gent 
is een 5-jaar oude vereniging van echte kunstbeoefenaars die wekelijks samenkomen in een gezellig en intiem kader. Na de 
ernst, de ontspanning in het sympathiek café onder het atelier. Iedere zondagvoormiddag komen sommige leden van het Gents 
atelier 70 hun werken voorstellen op de Groentenmarkt. (2'16'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
11

1976 1976-05-07 Zes nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1976. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Voor de 10e 
maal werd de antiekbeurs voor Vlaanderen in Gent gehouden, in de St. Pietersabdij. Er was een massale belangstelling voor het 
initiatief, dat uitging van de koninklijke gilde van de Vlaamse antiquairs en het syndicaat voor de internationale bevordering voor 
kunst en antiekhandel. Dit in samenwerking met het Gentse stadsbestuur. (1'28'). 2. Op de Muide wordt in opdracht van de BSP 
een modern ontmoetingscentrum gebouwd. Onder de aanwezigen, volksvertegenwoordiger Gilbert Temmerman en 
gemeenteraadslid Marcel Plasschaert die zeer behendig de eerste steen metsten. (48'). 3. Tot 26 mei stelt Karel Appel tentoon in 
de nieuwe galerij Patrick Morret aan de Korelei. Hij behoorde tot de vernieuwde COBRA-groep die in 1948 werd opgericht en 
komaf maakte met de voorafgaande kunststromingen als dada en surrealisme. (1'28'). 4. Theater Arena, die in Gent zeer actief is, 
heeft hard gewerkt om de techniek van de musical onder de knie te krijgen. Momenteel spelen ze de paroderende musical 'Adolf 
Shitler'. De musical werd geschreven door Eddy Asselberghs. De groep Kandelaar staan samen met Karel Bogaert en Jacky 
Denimes in voor zeer goede muziek. (1'13'). 5. Gedurende ruim 2 uur stapten duizenden op in de 1-meistoet van de socialistische 
gemeenschappelijke actie. Vooraan liepen de leden van het federaal en het Gentse BSP-bestuur, onder wie oud minister Edward 
Anseele, de senatoren Vanbogaert en Verspeeten, Volksvertegenwoordigers Temmerman en Vanschutten en vele 
gemeenteraads- en provincieraadsleden. (1'07'). 6. De koninklijke dekenij Korenmarkt en aanpalende straten heeft grootse 
plannen. Namens de opperdekenij waren opperdeken Mortier en opperdeken Lintmareen aanwezig. Met de nodige luister werd 
Germaine Batiaux als eredekenin en André Vanhove als eredeken aangesteld. Andere drukke en typische straten van de dekenij 
zijn de Hooiaard en Pensmarkt, het Gouden Leeuwplein, Klein Turkije, de Kortemunt en tenslotte de Donkersteeg. Deze zullen 
aangenamer gemaakt worden. (1'45'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
12

1976 1976-05-21 Vijf nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1976. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Ongeveer 1500 
rashonden waren zondag 9 mei te zien in het Gentse casino tijdens de 26ste internationale hondententoonstelling van de 
koninklijke kynologische vereniging der Vlaanderen, aangesloten bij de Sint-Hubertusvereniging. De Afghaanse windhonden zijn 
in trek. Erkende keurmeesters waren uitgenodigd. (1'26'). 2. Kort na de stichting van de Gandé werkplaats van de vzw Gandé, 
bleek dat er meer nodig was dan tewerkstelling. In aanwezigheid van staatsminister Deschrijver, minister De Clercq en 
burgemeester De Paepe werd onlangs een prachtig gezinsvervangend tehuis voor geestelijk gehandicapten ingewijd. Het convent 
in het Sint-Elizabethbegijnhof werd door Gandé aangekocht en omgebouwd. (1'16'). 3. Staf Leyts en Herman Forret zijn allebei 
gefascineerd door het bestaande Europese appelcake-record dat rond de 1000 kg schommelt. Op zaterdag 8 mei werd hun 
reuzecake aangesneden. De cake werd verkocht ten voordele van mentaal gehandicapte kinderen van het instituut voor 
individueel onderricht. (1'15'). 4. Het nationaal congres van de PVV-vrouwen werd dit jaar in het congressenpaleis (ICC Gent) 
gehouden. Mevrouw De Clercq werd officieel gehuldigd. De vrouw van de minister is reeds 25 jaar voorzitster van het 
arrondissement Gent-Eeklo. (1'03'). 5. Beelden van de traditionele vogelmarkt. Iedere zondag staan de kramers op het Professor 
Laurentplein. (57'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
13

1976 1976-06-04 Een nieuwsreportage over het 25-jarig ambtsjubileum van Z. M. Koning Boudewijn in 1976. Actualiteitsbeelden vergezeld door 
een voice-over. Provinciale viering te Gent op zondag 23 mei 1976. De koning en de koningin werden door een jubelende 
menigte aan het Zuidpark begroet. Burgemeester Van den Daele, vertegenwoordigers van vaderlandslievende verenigingen en 
kinderen waren de eerste om het koningspaar te verwelkomen. Op de Kouter stonden 1000den ongeduldig te wachten. In de 
handelsbeurs stelden gouverneur De Kinder de koning en koningin voor aan ongeveer 750 Oost-Vlaamse gezagsdragers en alle 
burgemeesters. De petekinderen van de koning waren opgesteld voor het gouvernementsgebouw. Voor het folkloristisch feest 
op de Gras- en Korenlei was het kort na de middag al een drukte van jewelste. Minister De Clercq en vrouw en minister De Croo 
hadden plaatsen in de koninklijke loge. Majorettes en fanfares uit Deinze en Waarschoot oogsten enorm veel bijval. 
Vaandelzwaaien en dansen werd gedaan door de volkskunstgroepen 'Boerken aas' uit Sint-Niklaas en 'Drieske Nijper' uit Sint-
Gillis Waas. Vanop het binnenplein van de rijkswachtkazerne verliet het koningspaar via helikopter onze stad. Na een 
afscheidsgroet aan gouverneur De Kinder en burgemeester Van Den Daele stapte de koning en de koningin in. (8'22'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
14

1976 1976-06-18 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. De bond voor Vlaamse brocanteurs 
en kunsthandelaars organiseerde voor het eerst de antiek-, brocante- en kunstbeurs in het Beursgebouw aan de Kouter. Willy de 
Clercq is aanwezig. 2. De Automobielclub der Vlaanderen organiseert de manifestatie Vliegende Kilometer op de Kennedylaan. 
Als afsluiting de Engelse deelnemers in Britse old-timers. 3. Prof. dr. Matthijs, voorzitter van het Museum voor Hedendaagse 
Kunst, opent officieel het museum. Het museum is gehuisvest in het gebouw van het Museum voor Schone Kunsten aan het 
Citadelpark. Onder leiding van conservator Jan Hoet is in de eerste tentoonstelling een selectie uit de verzameling van het 
museum en werken in bruikleen te zien. 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
15

1976 1976-07-02 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Studiecentrum Uytersport bestaat 
5 jaar en dat wordt gevierd met een academische plechtigheid en gedenkboek. 2. Het Belgische kampioenschap petanque wordt 
georganiseerd onder de E3. 3. Turnvereniging Jong en Fit is een sportvereniging voor dames. Een kijkje bij een les lichamelijke 
opvoeding en de jaarvergadering. 4. De 3-jaarlijkse Cultuurprijs wordt uitgereikt aan kunstenaar Jan Burssens. Er komt een 
retrospectieve tentoonstelling over hem in het Museum voor Hedendaagse Kunst. 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
17

1976 1976-09-17 Nieuwsreportages over regionale en actuele gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Nederlandse week in Gent. Voor 
burgemeester Van den Daele en de Nederlandse ambassadeur Schultema was het een hoogdag. Schepen voor feestelijkheden 
Morreel was uiteraard tevreden, want aan de organisatie was heel wat werk vooraf gegaan. Tijdens een sobere plechtigheid in 
de Pacificatiezaal van stadhuis sprak burgemeester Van Den Daele over het belang van Gent in de geschiedenis van de 
Nederlanden. Schepen Temmerman laat zich graag bedienen door de Hollandse kaasmeisjes. Er was een Hollands 
miniatuurdorpje gebouwd met allerlei Hollandse standjes. De burgemeester plantte bloemen op het Sint-Baafsplein. Het perk 
rond het standbeeld van Jan Frans Willems bood een niet alledaags tafereel. Holiday Inn organiseerde een gastronomische week, 
geopend door de ambassadeur. Hoogtepunt van de openingsdag was de militaire taptoe onder leiding van captain Dr. Kimberley. 
In een overvol Sportpaleis speelden militairen uit Engeland, Nederland en de kapel van de rijkswacht. (5'11'). 2. Te Laarne 
opende privé-duikclub 'De Rijde' officieel zijn deuren. Etienne Aerts, bezeten door het sportduiken, stelt zijn privé-zwembad ter 
beschikking van iedereen die de duiksport wil leren en beoefenen. Het zwembad werd met champagne gedoopt door minister 
De Clercq en er was een demonstratie. (1'20'). 3. In de Pacificatiezaal van het stadhuis hebben prinses Beatrix der Nederlanden 
en prins Albert de 400ste verjaardag van de Pacificatie van Gent herdacht. De burgemeester prees in zijn openingstoespraak de 
aanwezigheid van prinses Beatrix en prins Albert. Twee academische redevoeringen werden uitgesproken: Professor Chauges 
van de Rijksuniversiteit Leiden en professor Van Caeneghem van de Rijksuniversiteit Gent schetsten beiden de historische 
betekenis van de Pacificatie. Vanop de peer van het stadhuis bekeken de gasten er optredens van de koninklijke marine. In de 
Sint-Pietersabdij organiseerde het Centrum voor Kunst en Cultuur een internationale historische kunsttentoonstelling: 'Eenheid 
en scheiding in de Nederlanden 1555-1585'. De prinses werd door de stadsarchivaris Decavele rondgeleid. De tentoonstelling 
bleef geopend tot 8 november. Op de Graslei beleefden duizenden het massaspel: 'Een land waarin men leven kan'. Het werk 
werd door het driemanschap Berkeman, De Meester en IJselinck opgevoerd. Een speciale vermelding voor de prachtige 
kostuums Andrei Ivanianoe en de muziek van Louis Demeester. Een speciale postzegel werd uitgegeven met een 10 frank 
waarde. (2'38'). 4. De 31ste Internationale Jaarbeurs te Gent opende haar deuren op 11 september tot 26 september, in het 
Floraliapaleis. De vertegenwoordiger van de koning, ministers en gouverneur werden door de voorzitter Meyvaert verwelkomd. 
Gastland was Japan. Burgemeester De Paepe en minister De Clercq kwamen goed overeen wie het officiële lint zou doorknippen. 
BRT2 was zoals elk jaar op het appel. Productieleider Herman Verelst was in de jaarbeursstudio voor de verwelkoming. 5. Defilé 
in een nokvolle casinozaal (Gentse casino). Stemmingsbeelden van de nieuwe herfSint- en wintermode. (54'). 6.   Vooruitblik naar 
de volgende aflevering met reportage over een tentoonstelling over Jan Burssens. 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
18

1976 1976-09-30 Acht nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1976. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. 16 september 
1976. Minister J. De Saeger, COC-voorzitter A. Verspeeten en burgemeester Gerard Van den Daele mochten de start van de 
werken aan het nieuw te bouwen Bijlokeziekenhuis aankondigen. Een gedenksteen werd plechtig onthuld. Op de receptie werd 
de maquette van het nieuwe complex getoond. (1'28'). 2. Voor het 10-jarig bestaan van het Latemse Museum werd een unieke 
tentoonstelling opgezet. Grabà stelde er zijn 'tuin der lusten' voor, een fresco van 23 doeken over onder andere het 
scheppingsverhaal (1'04'). 3. Op de Britse dag was de minister van economische zaken, Dhr. Herman de eregast. Voor voorzitter 
Meyvaert, tevens consul van Groot-Brittannië een grote dag, en een gelegenheid om het unieke Bijlokemuseum aan de minister 
te tonen. (29'). 4. Het stedelijk grond- en bouwbedrijf gaat verschillende beluiken in Gent aankopen. Het ligt niet in de bedoeling 
van schepen Temmerman ze met de grond gelijk te maken, een zeer groot aantal zal gerestaureerd worden. (47'). 5. Actieve 
voorbereiding van de politieke partijen voor de gemeenteraads-verkiezingen. Voor Sint-Martens Latem en Deurle lag het accent 
vooral op het behoud van het groen. De PVV hield haar congres in het floraliapaleis. Sprekers waren voorzitter Frans Grootjans 
en minister De Clercq. (1'27'). 6. In het kader van de internationale jaarbeurs hield de jonge ekonomische kamer van Gent onder 
het voorzitterschap van Marc De Volder een studiedag over het gastland Japan. Er werd gepleit voor samenwerking. (29'). 7. 
Vanaf 25 september tot 7 november 1976 loopt in het museum van hedendaagse kunst een retrospectieve tentoonstelling rond 
de figuur Jan Burssens, samengesteld door conservator Jan Hoet. Karel Heirlandt, conservator van het museum voor moderne 
kunst in Brussel sprak over het oeuvre van Burssens. De bekroning was de 3-jaarlijkse cultuurprijs van de stad Gent voor Jan 
Burssens. (1'01'). 8. Zowat 5 jaar geleden werd de natuurvereniging Bourgoyen-Ossemeersen opgericht. Zaterdag 25 september 
(1976) organiseerden zij hun 4de wandelzoektocht. Het toekomstig Gents natuurreservaat, voorzien in het plan van professor 
Hublé werd daarvoor uitgekozen. (1'30'). 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
19

1976 1976-10-15 Zes nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1976. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. De CVP hield in 
het congressenpaleis in Gent (ICC Gent) een groots opgevatte meeting. Voor partijvoorzitter Wilfried Martens en eerste minister 
Leo Tindemans de gelegenheid om hulde te brengen aan de lijsttrekker van nieuw Gent, Placide De Paepe. Leo Martin en Gaston 
Berghmans traden op. (0'45')2. 10 oktober 1976: verkiezingen. Ook voor de vele gefusioneerde gemeenten. Minister De Clercq 
ging met zijn twee zonen naar het stemlokaal. Mevr. en minister De Paepe deden het rustig aan en maakten een wandelingetje. 
Beide zijn lijsttrekkers van respectievelijk de PVV en de CVP. Gilbert Temmerman, lijsttrekker van de BSP boekte een behoorlijk 
resultaat, hoewel zijn partij achteruit ging. De omroepen Oost- en West-Vlaanderen zorgden voor directe en gedetailleerde 
uitslagen en commentaar. Radiojournalist Fred Bulkman zorgde voor politieke randbemerkingen. Productieleider Herman Verelst 
coördineerde het geheel. Drukte in alle partijbureau's. De Clercq haalde de overwinning binnen. Placide De Paepe werd 
burgemeester. (3'06'). 3. In de Broekstraat in Deurle schijnt zich een nieuwe kern van kunstenaars te vestigen. In nummer 20 
woont een jong talent: Koen Bassez werkt in zijn eigen, bijna magische stijl. (1'33'). 4. Het circus Bouclione is terug in Gent. 
Beelden van de opstelling en optreden. (1'49'). 5. Festival van Vlaanderen 1976. Koningin Fabiola woonde het slotconcert bij in 
de koninklijke opera. Voor festivalpromotor Jan Briers een belangrijke gebeurtenis. Ook gouverneur De Kinder en burgemeester 
Van den Daele waren aanwezig. Op het programma stond een uitvoering door het Japans keizerlijk orkest en het ballet Hagiko. 
Nadien volgde een voorstelling van de uitvoerders en eregasten aan de koningin in de foyer. (1'15'). 6. Hulde aan de voltallige 
Knack-redactie die gedurende meer dan zes weken in Gent was onder het motto: 'Knack in uw stad'. Hoed af voor Frans 
Verleyen, de hoofdredacteur die met een enthousiast team artikels bracht over Gent. Onverwacht kwam De Clercq opzetten. De 
redactie: Frank De Moor, Rudy Bonte, Johan Struyen en Johan Anthierens. (1'17'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
20

1976 1976-10-29 Zes nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1976. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Belichting van 
het Sint-Elizabethbegijnhof uit 1242. (41'). 2. Dressuurwedstrijd op het terrein van de hondenclub 'De Verdediger' te 
Wondelgem. (1'21'). 3. 12 jaar geleden werd in Kortrijk een afdeling van de Leuvense universiteit Kulak opgericht. Reeds meer 
dan 1000 studenten lieten er zich inschrijven. Net als in Gent zijn de studentenkoten de toevluchtsoorden. (1'15'). 4. Te Gent 
heeft de 3de jaarontmoeting van de Vlaamse oud-scouts en oud-gidsen plaats. Ze waren met 1200. Het motto was: 'Zinnige 
vrijetijdsbesteding'. (42'). 5. Te Brussel is er een opleidingscentrum der douane en accijnzen. Onlangs gingen de deuren open 
voor de pers en voor de minister van financiën. Ook te Gent is er een belangrijk opleidingscentrum. (1'00'). 6. Een dag voor 
kinderen in het museum voor schone kunsten, voor de 1ste maal in Gent op initiatief van Jan Hoet. Na een geleid bezoek 
mochten de kinderen portretteren. Niemand minder dan Jan Burssens stond model. (59'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
21

1976 1976-11-10 Vijf nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1976. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. In de landelijke 
streek rond Kruishoutem wordt de bezoeker al vlug getroffen door de progressieve architectuur van een privé-museum. Een 
expositie werd zopas geopend en loopt tot het einde van dit jaar. De Duitse kunstenaar Paul Wunderlich staat centraal in deze 
tentoonstelling. Voor het werk van Pol Mara kun je niet ongevoelig blijven, net als het oeuvre van Carlos Revilla. Tijdens de 
vernissage zorgde de exclusieve modeontwerpster Yvette Lauwaert voor een opmerkelijke modeshow. (2'18'). 2. Een honderdtal 
jongeren van verschillende landen en rassen, dat zijn de mensen van 'Up with people', te gast in het Gentse sportpaleis. Ze 
logeren bij particulieren en leren zo de bevolking waarvoor ze optreden beter kennen. (1'32). 3. De derde leeftijd wordt wel al 
eens vergeten. In een warenhuis in het centrum wordt iedere maandagmiddag het kantoortje van 'job senior' geopend, zorgt 
voor kleine werkjes voor senioren. Een initiatief van soroptimist in Gent. (1'10'). 4. De pacificatiefeesten in Gent. De jaarlijkse 
reünie van de Vlaamse gewesten van de serviceclub Marnixring stond volledig in het teken van de herdenking van de pacificatie 
van Gent. In de mooie pacificatiezaal van het stadhuis van Gent hield Herman Maes de academische rede rond het thema: 'Is 
pacificatie mogelijk'' Het Sernait kwartet zorgde voor de muzikale omlijsting. Algemeen voorzitter van de Marnixring Vic 
Bourgeois wees in zijn toespraak op het belang van de pacificatieherdenking. (50'). 5. Gent heeft een vrouwenhuis aan de 
Ottogracht 33-37. Een ontmoetingsplaats voor alle vrouwen met of zonder problemen. Vzw vrouwenhuis genaamd. Iedere 
actieve vrouwengroep kan er vergaderen. (1'04'). 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
22

1976 1976-11-26 Negen nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1976. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. De culturele 
werkgroep Medisch-Pedagogisch instituut en dagcentrum hield in november haar 2de collectieve tentoonstelling ten bate van 
mentaal en fysisch gehandicapte kinderen en volwassenen. Talrijke hedendaagse kunstenaars steunden hen. Octaaf Landuyt was 
er te zien naast een imposant werk van Paul Van Hoeydonck. (56'). 2. Voor de 3de maal werd door de manege en ruitersschool 
'de Hoefslag' in Zwijnaarde een 4-daagse internationale jumping georganiseerd. Deelnemers uit Frankrijk, Duitsland, Nederland, 
Luxemburg, Engeland en natuurlijk ook uit België. De twee initiatiefnemers, Filip Demeersman en Leon Temmerman verdienen 
alle lof voor deze derde jumping. De gouden medaille ging naar Christiaan Huyzegoms. In de regionale proef B werd de jonge 
ruiter Frank Debrabandere met Optimist winnaar. (1'38'). 3. In een kunstminnende bank organiseerde het Willemsfonds Gent 
een mini-boekenbeurs. Schilder Marcel De Backer en beeldhouwer Van Der Soenen exposeerden. Voorzitter Willy Biltereyst 
beklemtoonde in zijn openingstoespraak dat men met dit initiatief niet alleen 125 jaar cultuurspreiding en volksopleiding viert, 
maar ook de Willemsfondsbibliothecarissen wou huldigen. Liesette Verbacke hield een pleidooi om van de kijkboekenbeurs een 
koopboekenbeurs te maken. Dhr. Bots, hoofdinspecteur van het stedelijk onderwijs wees tot besluit op de verwezenlijkingen van 
het Willemsfonds. (1'03'). 4. In de enige fotogalerij van de stad werd een interessante tentoonstelling gegeven met onuitgegeven 
foto's van Armand Vespeeten. Deze autodidact fotografeert reeds 10-tallen jaren op een haast technisch perfecte manier. Op de 
vernissage sprak Fons Devogelaere, leraar op de koninklijke academie voor schone kunsten, en veel gelauwerd kunstenaar. 
Onder de aanwezigen, Piet Bekaert en academisch directeur, Pierre Vlerick. (57'). 5. De danscreatie 'Ulenspiegel en Geus' door 
het ballet van Vlaanderen werd het sluitstuk van de pacificatieviering in Gent. Jeanne Brabants leidster en hoofdchoreografe van 
het ballet van Vlaanderen maakte met choreograaf André Lecleir voor het eerst een avondvullend ballet. (1'02'). 6. In het 
floraliapaleis werd de 87ste internationale pluim- en kleinvee tentoonstelling gehouden. De provinciale vereniging van 
vleesschapenkwekers hadden hun promotiestand, terwijl ook de verenigde dwerggeitenfokkers van Noord-België aan de 
tentoonstelling deelnamen. De groep Pondeoza uit Destelbergen hield een demonstratie in het africhten van honden. Jacques 
Vermeulen kreeg de speciale prijs van de stad Gent. (1'45'). 7. Na twee maanden van verplichte rust staat Romain Deconinck 
opnieuw op de planken van de Minardschouwburg. 'Home sweet home' is de titel van het stuk waarin de benen van Romain 
terug te zien zijn. (49'). 8. Burgemeester Ackermans heeft onlangs in zijn gemeentehuis een originele tentoonstelling geopend. 
Cartoonist Pirana, Schilderes Raymond Dedoens en John Massis hielden een gezamelijke tentoonstelling. (1'38'). 9. Exclusieve 
beelden van 'Viva Brazilia, carnaval in Rio'. Deze show werd opnieuw in de koninklijke opera opgevoerd. (1'23'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
23

1976 1976-12-10 Acht nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1976. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. De 36ste 
Gentse zesdaagse. Pintenzwelgende studenten maakten heel wat rumoer op het middenplein en maakten er van bij het begin 
tot het einde een reusachtige kermis van. Onder controle van de BWB-leden toerden de renners ettelijke uren om één van de 
achttien grote prijzen te winnen. Voor de nieuwe directeur André Dhont een zware opgave. Hij organiseerde immers zijn eerste 
zesdaagse. Heel wat werd verwacht van Patrick Sercu. Voor de ronde van de toekomst ging heel wat aandacht naar de 
olympische kampioen Michel Vaarde. Thijs De Mérode van het internationaal olympisch comité gaf het startschot. Bij de jonge 
beloften viel vooral Heirwegh bijzonder op. De zesdaagse van de toekomst werd zoals verwacht gewonnen door Stan Tourné en 
Noël Dejonckheere. Grote overwinnaars werden Danny Clarck en Donald Allen. Fred Debruyne verloor er de glimlach niet bij. 
(1'26'). 2. 'Vrije tijd', de Kortrijkse tentoonstelling voor creatief vrijetijdsbeleving. (52'). 3. In het Internationaal Congres Centrum 
van het Gentse floraliënpaleis werd voor de eerste maal de Gent Racingshow georganiseerd. De integrale opbrengst was 
bestemd voor de jonge piloot Michel Lambert van het Gent Racing Team. Hij had in april in Zandvoorde een ongeval en is 
blijvend verlamd. (1'05'). 4. Durbuy werd ingenomen door een filmploeg. Benoît Lamy realiseert er "Jambon Dardenne", een 
Belgisch-Franse coproductie met een budget van 25 miljoen. Ze waren present om Annie Girardot aan het werk te zien. Chef 
cameraman is Michel Boudour. Daska-films is coproducent, en Jean Daskalides zelf speelt er een rolletje in. Afwachten tot april 
1977 om deze coproductie te zien. (1'55'). 5. Een menslievend initiatief aan de Golfweg in Gent. De serviceclub 'Lions' heeft er 
een home ondergebracht waar minderjarigen onder gerechttoezicht een thuis vinden. Initiatiefnemer en gewezen voorzitter 
Jean Eeckhaut stichtte in 1961 deze vzw. Juffrouw Duiveter is reeds 15 jaar bezig met dit sociaal en menslievend werk. Het 
ministerie van justitie verleend haar steun en medewerking. (1'14'). 6. Leo Martin en Romain Deconinck willen het Gents dialect 
verder propageren. De voorstelling van hun derde langspeelplaat, 'hier spreekt men Gents'. Dhr. Daal was fier te kunnen 
aankondigen dat reeds 42. 000 platen en cassettes van het duo werden verkocht. (48'). 7. Voor de basisschool aan de 
Neermeerskaai, beter bekend als de Bollekensschool een grote dag: men viert immers binnenkort het 10-jarig bestaan. De 2de 
boekenbeurs georganiseerd door het 4de schoolcomité kende een massale toeloop. Jo Röpke kwam de film 'Black beauty' 
voorstellen. (52'). 8. Jean-Pierre Coopman staat weer volop in de belangstelling. Voor zijn fameuze wedstrijd tegen de Amerikaan 
Roy Weller zagen we hem in Izegem aan het werk. Beelden van Coopman tegen de Canadese Gerome, die het binnenkort zal 
opnemen tegen Jimmy Young, 5de op de wereldranglijst. (1'00). 

Gent 75/76 1976 1976-12-22 Jaaroverzicht van de Gentse filmaktualiteiten waarin de belangrijkste gebeurtenissen van 1976 in herinnering worden gebracht 
met korte fragmenten uit eerdere uitzendingen. Sport, kunst en cultuur, politiek en beroemde bezoekers passeren de revue. 
Enkele onderwerpen die aan bod komen: CUP congres, Congres van de Communistische Partij, 1 mei stoet, PVV manifestatie, 
Eurovee 76, viering van de Pacificatiefeesten waarbij prinses Beatrix aanwezig was, 'Metro, nee' campagne, de komst van 
parkeermeters, expositie Sport en Recreatie, Eddy Merckx op de Nacht van de Vedetten, roeivereniging Sport Gent krijgt drie 
nieuwe boten, interscholen toernooi tafeltennis, het Dynamisch Provinciaal Olympisch Comité stuurt vier jonge mensen naar de 
Olympische Spelen van Montreal, K. A. A. Gent krijgt een nieuw bestuur, damesvoetbal, 125 jaar bestaan van het Willemsfonds, 
BRT Oost-Vlaanderen betrekt een nieuw complex, Willy de Clercq ontvangt de Arteveldeprijs, Karel Appel bezoekt Gent, Jan 
Burssens ontvangt de driejaarlijkse Cultuurprijs van de stad Gent, de ambassadeur der Nederlanden opent de Nederlandse week 
en prinses Beatrix is ook aanwezig, Willeke van Ammelrooij stelt haar nieuwe film 'Koningskwestie' voor, het 25 jarig 
ambtsjubileum van Koning Boudewijn, Gentse Feesten, de eerste steen wordt gelegd voor het nieuwe Bijloke hospitaal, circus, 
Koninklijke Postharmonie brengt nieuwe langspeelplaat uit. 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
24

1976 1976-12-22 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-overs. 1. 1977: Rubensjaar. De gelegenheid 
voor Roland Verhavert om een 5-delige televisieproductie op touw te zetten. Acteur Johan Leysen wordt door 
meestermaquilleur Bob Lauwrence zorgvuldig behandeld. Als referentie geldt beslist Barry Lyndon, onlangs in Gent vertoond. De 
filmploeg onder leiding van producent Jan Van Raemdonck en Roland Verhavert was enkele dagen in Gent. Er werd gefilmd in de 
Gentse Sint-Pieterskerk en in het stadhuis. Hugo Claus schreef het scenario. Alex Vanrooie vertolkte de rol van leermeester. 
(2'03'). 2. Eddy Merckx terug op de been en in de belangstelling. Op een druk bijgewoonde ontvangst werd een belangrijk 
initiatief door aangekondigd: een officiële medaille Eddy Merckx werd in omloop gebracht. De opbrengst is bestemd voor het 
Belgisch werk tegen kanker. Merckx krijgt de eerste medaille overhandigd. Minister van Financiën Willy De Clercq was aanwezig. 
(53'). 3. Einde van de NTG-voorstelling 'De Beverpels'. Hugo Vandenberghe kreeg de Koninklijke Toneelschoolprijs, waarmee de 
meest verdienstelijke acteur wordt onderscheiden. (55'). 4. Ciné Majestic is opnieuw open en is daarmee de eerste volwaardige 
duplexzaal in Gent. In première, 'Silent movie', georganiseerd door het Laatste Nieuws. Redacteur en verantwoordelijke van de 
zetel Gent, Gabby Fonk, sprak de genodigden toe. (1'01'). 5. Filmdecors gemaakt door kinderen tussen 12 en 14. Jefi-atelier, een 
groepje enthousiaste jonge cineasten maken er animatiefilmpjes zoals 'Een toekomst voor ons verleden'. Genevière Klauwaert 
animeert met veel overgave. Studenten van de Koninklijke Academie steken een handje toe. (1'15'). 6. De Gentse 
Filmaktualiteiten bestaan 1 jaar. 7. Vooruitblik naar de volgende aflevering: een alarmoefening van het Rode Kruis, afscheid van 
burgemeester Van de Daele, installatie nieuwe gemeenteraad. (1'02'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
16

1976 1976-uu-uu Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Verslag van de Gentse feesten 
1976. Ondanks de regen, een grote belangstelling voor de openingsstoet. De Koninklijke Politieharmonie opende de kermisstoet. 
De Koninklijke Gentse Postharmonie en de Roste wasser waren er ook bij. Een bijdrage van het marionettentheater Taptoe. 
Romain Deconinck en Freek Neirynck zijn de auteurs van 'vive la liberté', naar de figuur van de Roste wasser. De Vrijdagmarkt 
was te klein om alle standwerkers te kunnen opstellen, die meedongen naar de titel 'kampioen van België'. Van minister De 
Clercq ontving de winnaar het erelint van kampioen van België. De dekenij Korenmarkt en aanpalende straten organiseerde dit 
jaar iets nieuws, een verkiezing van 'Miss Gentse feesten'. Eredeken André Vanhove liet de kans niet voorbij gaan om de 
kersverse Miss enkele politieke kusjes te geven. Rond de Groentemarkt was er heel wat sfeer. Bijna dagelijks werden er 
kunstwerken tentoongesteld. Het Museum voor Volkskunde wordt vooral door de jongeren bezocht. Iedere middag wordt op 
het mooie binnenpleintje poppenspel gespeeld. Bij Sint-Jacobs liet Walter De Buck, de jongeren naar hartenlust ravotten. De dag 
van de post op de Korenmarkt (zaterdag 24 juli) groeide uit tot één van de hoogtepunten van deze Gentse feesten. De kunstkring 
Posterijen hield er een druk bezochte openluchttentoonstelling. De Koninklijke Postharmonie zorgde voor enkele 
muzieknummers. Alle aandacht ging echter naar het kampioenschap van Gent voor brievenbestellers. Te Gent heeft men nu ook 
sinds enkele jaren 'Bal 1900' waarop schepen Morreel zo fier is. Conferencier Benny Evert en het orkest Frans Barnes brachten 
de mensen terug naar de goede oude tijd. Wat niet mag vergeten worden bij een bezoek aan de Gentse feesten is een bezoek 
aan het domein van Walter De Buck, bij Sint-Jacob. Einde van de Gentse feesten en de portemonnee is leeg. Vandaar dat op de 
Graslei een traditionele feestmarkt georganiseerd wordt: 'de dag van de lege portemonnees'. Tot slot nog eens terug naar de 
KNS en het festival van het amateurstoneel. Een uittreksel uit: 'Het weeuwken van de Muide', opgevoerd door de 
rederijkerskamer Mariën Theeren. (11'45'). 2. Voorbeschouwing van de volgende editie. (12'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
25

1977 1977-01-07 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Afscheid van de Gentse 
gemeenteraad. Door burgemeester Van den Daele werd eind vorig jaar aan enkele gemeenteraadsleden medailles van 
verdiensten uitgereikt. 14 raadsleden namen afscheid van de gemeentepolitiek. Eerste Schepen Roels reikte het eremetaal 
eveneens uit aan de burgemeester. Daarna hield de burgemeester een afscheidsspeech. De Gentse gemeenteraadszaal werd dan 
omgetoverd tot restaurant. (3'03'). 2. Een postume hulde aan een groot sportman, Ivo Van Damme. Onuitgegeven beelden uit 
Montreal van deze om het leven gekomen sportman. (1'33'). 3. In de Sint-Pietersabdij is de tentoonstelling 'Graven naar Gents 
verleden' te zien. Deze expositie toont het publiek een keuze uit de belangrijkste archeologische voorwerpen, die uit de Gentse 
grond werden opgedolven. Op de vernissage zei conservator Vandenhautte dat deze tentoonstelling vooral het begin moet 
worden van een vernieuwde werking op archeologisch gebied in Gent. Oud-burgemeester Van den Daele bleek beslist gelukkig 
met het initiatief. (58'). 4. De dekenij Belfort center heeft het eindejaar origineel ingezet. De Mageleinstraat, Kalandestraat en 
Kalandeberg werden enkele dagen verkeersvrij gemaakt. De mimespelers Van Hoste waren present en zorgden voor een 
artistieke belevenis. (1'05'). 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
26

1977 1977-01-21 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-overs. 1. Voor burgemeester Van den Daele 
van Gent de laatste dag als burgemeester van Gent. Bij velen zal hij vermoedelijk als burgemeester van Gent-Zeehaven de 
geschiedenis ingaan. De nieuwe burgemeester, Placide De Paepe neemt het in elk geval ernstig want reeds op nieuwjaarsdag 
werd om 10u 's morgens de nieuwe gemeenteraad bijeen geroepen. 53 raadsleden dienden de eed af te leggen. Voor de 2 
jongste raadsleden Daniël Termont en Guy Verhofstadt reeds een eerste opdracht: de kiesbriefjes zorgvuldig tellen. 2. Gewezen 
schepen van sport Renaat Morreel heeft eind vorig jaar naar goede gewoonte de Gentse atleten uitgenodigd. De gelauwerden 
ontvingen hun nationaal schelpje. Renaat Morreel zette hiermee een punt achter zijn loopbaan als schepen van sport. 3. Om op 
alles voorbereid te zijn houdt de hulpdienst van het Belgisch Rode Kruis Gewest 1 Oost-Vlaanderen alarmoefeningen. 
Coördinator Alonsius en zijn kaderleden weten van aanpakken. 4. Voor circus 'Piste' zit het seizoen erop. Het winterkwartier 
staat in Heusden. Circusdirecteur Harry Malter vult zijn dag met het africhten van dieren, de voorbereiding van een nieuw 
seizoen. De leeuwen worden gevoerd met grote stukken vlees. 5. Tijdens de persontvangst werd de vernieuwde pro-deowerking 
die op 1 januari van wal steekt voorgesteld. Het belangrijkste uitgangspunt is zorgen voor een grotere bereikbaarheid voor de 
rechtszoekende. Het bureau is gelegen op het Koophandelsplein. 6. Tele-onthaal is de vriend aan de telefoon die dag en nacht 
bereid is naar ieders probleem te luisteren. Iedereen die eenzaam is kan bellen met het nummer. Er werken 70 vrijwilligers. De 
diensten van het menslievend sociaal werk werden in een ruimer pand ondergebracht. 7. Gent, een mooie stad met waardevolle 
gebouwen. Het ministerie van cultuur heeft een inventaris laten opmaken in het 677 bladzijden tellende boek 'Bouwen door de 
eeuwen heen in Vlaanderen'. Het is het 4de deel van de reeks over het cultuurbezit in België. Zicht op de Baudelokappel. 8. 
Ditmaal staat persfotograaf Henri Dejonghe voor de microfoon. Hij sprak als voorzitter van fotopersbond van Vlaanderen de 
genodigden toe op de vernissage van '50 jaar persfoto in België'. Deze voorstelling loopt in het Centrum voor Kunst en Cultuur. Er 
waren veel prominenten aanwezig, waaronder burgemeester Placide De Paepe en minister Willy De Clercq. 9. Een sportrubriekje 
met als centrale figuur Lucien Van Impe. Tot 30 januari 1977 kon een hulde bekeken worden, georganiseerd door de VTB-VAB. 
Dit onder de vorm van een cartonale, 'Van Impe en de Tour'. BRT2 Oost-Vlaanderen was goed vertegenwoordigd. Producer Ellie 
Saegeman kon eindelijk het reeds lang aangekondigde album 'Tour de France' aan Lucien overhandigen. 10. Vooruitblik naar de 
volgende aflevering. 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
27

1977 1977-02-04 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. De gebroeders Claus, waaronder 
Hugo Claus, aan het kaarten. Hugo Claus is terug naar Gent verhuist en bijna de hele familie is in de stad herenigt. Claus die zonet 
het filmscenario 'De leeuw van Vlaanderen' voltooid heeft is van plan honkvaster te worden. Opnamen in zijn nieuwe 
appartement. (1'09'). 2. Voor Maurice Naessens, voorzitter van het Mercatorfonds, een belangrijke dag. Tijdens een 
academische zitting werd aan oud-burgemeester Gerard Van den Daele het eerste exemplaar overhandigd van 'Gent op de 
wateren en naar de zee'. Het werk werd samengesteld door drie Gentse stadsambtenaren: archivaris Johan Decavele, assistent 
René De Herdt en Noël Decorte, administratief secretaris van de havendienst. (42'). 3. Ruime belangstelling voor de Russische 
prent 'Thyl Ulenspiegel'. Op de persontvangst waren de twee regisseurs Aleksandr Alov en Vladimir Naumov present. De actrice 
Natalia Belokhvostikova was ook aanwezig, net als Minister De Backer en burgemeester De Paepe. Jacques Dubrulle stelde na 
afloop de equipe aan het publiek voor. (50'). 4. Dankzij de tussenkomst van monumentenzorgers en een actie van de lokale pers 
zal de gevel en kelder van het metselaarshuis aan de Cataloniëstraat behouden blijven. (33'). 5. Door de werkgroep 
Stadsvernieuwing Gent wordt een rapport gemaakt over 'de Groene Vallei'. Het moet het desolate gebied omvormen tot 
levendige wijk. (54'). 6. Toen het Arcanet theater noodgedwongen zijn bekende keldertje moest ontruimen, werd na heel wat 
problemen een oude parkeergarage achter het Gravensteen gevonden. Om de verbouwing tot behoorlijke theaterruimte 
financieel rond te krijgen wordt een theaterfestival gehouden met gastoptredens van Gentse en andere gezelschappen. Beelden 
van een optreden van de Alcazarrevue. Een andere uitschieter die organisator Jo Decaluwé programmeerde is Julien Schoenaerts 
en zijn meesterlijke 'Apologie van Socrates'. (1'34'). 7. Een nieuwe rubriek: verborgen camera. Studenten van de Koninklijke 
Academie filmden de fragmenten, waarbij Gentenaren voor de gek worden gehouden. (1'27'). 8. In de wandelgangen van de 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten organiseren Bernard Mersier en Wim Van Mulders een thematische tentoonstelling 
met de titel 'Plan & Space'. Zeven kunstenaars met internationale faam werden uitgenodigd. Op de druk bijgewoonde vernissage 
sprak professor Dr. Matthijs van het Museum van Hedendaagse Kunst en professor Dr. Henri Picard, voorzitter van het Proka. 
(1'03'). 9. AA Gent doet het steeds beter. Ze wonnen met 2-1 van Waterschei en staan nu op de achtste plaats. (17'). 10. Het 
Nederlands Toneel Gent (NTG) stelde haar tweede lustrumboek voor. (6'). 11. Het Gentse Germanistisch Verbond werd in het 
stadhuis ontvangen naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Gentse afdeling. Piet Van Eeckhaut feliciteert Walter Veraes. 
(14'). 12. Voor de zoveelste maal een sabotagedaad op de spoorlijn Brussel-Oostende. (6'). 13. Festival Marguerite Duras in de 
Koninklijke Academie van Schone Kunsten, waar haar werk en filmvertoningen te zien zullen zijn. (16'). 14. In galerij Fonke 
exposeert Rudy Robert. Hij volgde lessen bij Herman Verbaere. (48'). 15. Vooruitblik naar de volgende aflevering over de 
arbeidsplaatsen die verloren dreigen te gaan bij Fabelta en Willy de Clercq, politicus van het jaar (19'). 16. Bezoek aan de KNS. In 
de wandelgangen exposeert André Minne zijn schilderijen, pastels en tekeningen, gewijd aan het circus. (26'). 17. 'Amo Amas 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
33

1977 1977-02-04 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-overs. 1. Overzicht op de voorbije 
verkiezingen, een terugblik op de verkiezingscampagnes. De 5 lijsttrekkers werden gevolgd. Wilfried Martens, Frans Baert, Willy 
De Clercq, Jef Turf en Gilbert Temmerman. (1'25'). 2. In het kunstforum in Schelderode exposeert Paul Snoeck. Een citaat van 
Arthur Snitsler over hem dat om hem heen een geheimzinnig element hangt. (1'10'). 3. Het Frans Masereelfonds wil een aparte 
plaats veroveren. Frans Masereel was een geëngageerd kunstenaar. Het fonds dat zijn naam draagt wil zijn ideeën propageren. 
Een voorbeeld was een opvoering door 'De nieuwe komedie' van 'Kostwinner, wat is dat, pa'' in het Arca theater. (1'12'). 4. Een 
zicht op het filmen in Durbuy van 'Jambon d'Ardenne' van Benoit Lamy. Annie Girardot speelt er een rol in. (35'). 5. Jacques Tati 
kwam speciaal voor de Gentse pers aankondigen dat zijn films terug in roulatie komen. De regisseur werd door de burgemeester 
op het stadhuis ontvangen en daar rondgeleid. (56'). 6. Leden van de Gentse orde der stroppendragers willen jaarlijks een 
Gentenaar huldigen die het meest in de kijker heeft gelopen. Willy De Clercq werd de eretekens aangeboden van de 
oppermeester van de orde. Deze orde wil op het Sint-Baafsplein een stenen beeldje plaatsen, vervaardigd door kunstenaar Jan 
Verwest, die een stroppendrager voorsteld. (1'10'). 7. Voor de 11de keer de antiekbeurs voor Vlaanderen in de Gentse Sint-
Pietersabdij. Georganiseerd in samenwerking met het Gentse stadsbestuur, de koninklijke gilde van de Vlaamse antiquairs en het 
syndicaat voor de kunSint- en antiekhandel voor Vlaanderen kende deze tentoonstelling eens te meer een massale 
belangstelling. (1'09'). 8. Het Patershol blijft het zorgenkind van elke cultuurbewuste Gentenaar. Er is nog weinig historisch 
onderzoek gedaan in de buurt, maar er vindt nu meer en meer archeologisch onderzoek plaats. In het pand van Dhr. Van Gele in 
de Corduwaniersstraat startte de stedelijke archeologische dienst onder leiding van conservator Vandenhautte een eerste 
systematisch onderzoek in het Paterhol. (1'41'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
28

1977 1977-02-18 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-overs. 1. De jeugddienst van het ACV 
organiseerde op 3 en 4 februari een infomarkt voor jonge werklozen. Het initiatief krijgt de naam 'dop-shop'. (44'). 2. 'Marguerite 
Duras ontmoeten', 9-10 en 11 februari. In de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, het Festival Marguerite Duras in het 
kader van de lessenstudie expressiemiddelen: film. Met 'Hiroshima, mon amour' heeft Marguerite Duras een aparte plaats in de 
Franse film ingenomen. Ze gaat in gesprek met studenten en leraren. (35'). 3. De twintigste editie van Textirama vindt plaats 
Koningin Fabiola was aanwezig op de openingsplechtigheid. Stichter en afgevaardigd beheerder Quintijns hield de openingsrede. 
Sinds 5 jaar ijvert de federatie der Belgische textielbedrijven op nationaal en Europees vlak opdat maatregelen zouden worden 
genomen om de wereldmacht te ordenen. (1'35'). 4. Fabelta, een onderneming die volop in de belangstelling staat. Een expansie- 
en saneringsplan van de sinds enkele maanden tot staatsbedrijf omgedoopte Fabelta werd niet geaccepteerd. De standpunten 
van 5 bekende politici worden in beeld gebracht: Wilfried Martens (CVP), Jef Turf (KP), Frans Baert (VU), Gilbert Temmerman 
(BSP) en Willy De Clercq (PVV). (6'13'). 5. Vooruitblik naar de volgende aflevering. (15'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
29

1977 1977-03-03 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Om laureaat van de gastronomie te 
worden moet men onder het nauwlettend oog van juryleden en enkele uitverkorene volgens de regels van de kunst gerechten 
en wijnen serveren. Er is een wisselbeker Robert De Lange. In de kapittelzaal van de Sint-Pietersabdij werden de finalisten door 
burgemeester De Paepe gelauwerd. Charles Hambukkers is nu een titel rijker. (2'52'). 2. Willy De Clercq: politicus van het jaar. 
Een titel die de vereniging van politieke journalisten uitreikt. Voor de 1ste maal een Gentenaar. Een interview met de laureaat. 
Ook anderen geven hun mening: Wilfried Martens, Jef Turf, Frans Baert en Gilbert Temmerman. (2'48'). 3. Er werd een Oosters 
verkleed bal georganiseerd door het stedelijk kunstinstituut in samenwerking met Arca en Proka. De muzikale omlijsting kwam 
van het etherisch strijkerensemble Parisiana. (1'24'). 4. Oud-burgemeester Van den Daele ontving een warme hulde vanwege de 
economische kringen van Gent. Jaarbeursvoorzitter Fritz Meyvaert was trots het ontwerp van een borstbeeld te kunnen 
voorstellen dat door Vindevogel in witte marmer zal gekapt worden. Het zal een plaats krijgen in de schepenzaal van de stad 
Gent, in de rij van de grote burgemeesters die Gent gekend heeft. (53'). 5. Er komt geen metro in Gent. Het actiecomité 'Metro, 
Neen!' is in de opzet geslaagd om de openbare opinie en de overheid te sensibiliseren. Wilfried Martens gaf eerder een 
bevestiging. (34'). 6. Daniël en Rita Demoerloze hebben een vierling gekregen: Chris, Brenda, An en Wim. Burgemeester De 
Paepe kwam feliciteren. (16'). 7. International British Evening in the Club of Flandres. Het 25-jarig ambtsjubileum van hare 
majesteit, de koningin van Engeland, werd ook hier gevierd. De ambassadeur van Groot-Brittannië was aanwezig. (12'). 8. Frank 
Liefoghe wil zijn Andesproject 'The Israel Arabian collection' verwezenlijken. (14'). 9. Military Club Gent Zuid, in aanwezigheid van 
J. Frans, voorzitter in de commissie internationale actie van de Lottery International mocht voorzitter Louis Comhaire twee 
cheques overhandigen: een aan Dhr. Freir, nationaal voorzitter van de adoptieve familie en de ander aan Thierry Deburggraeve 
voor zijn ontwikkelingsproject in Brazilië. (23'). 10. In Arcanet loopt het theaterfestival. Voor het eerst ook een wereldcreatie in 
het Frans. Le Theatre provisoire uit Brussel bracht 'Pinocchio van Collodi' in regie van Patrick Roegiers. (17'). 11. Het barokke 
poortje in de Sint-Michielsstraat begint af te takelen. De directie van het Sint-Amandusinstituut zegt dat men moet wachten met 
oordelen tot de moderne bouw af is. (17'). 12. In galerij Sint-Michain tot 10 maart een tentoonstelling van werk van mevrouw 
Van Basien. (52'). 13. In Gent bezochten kopers van verschillende landen op 26-27 en 28 februari de internationale 
sierplantenbeurs Artus. Jaarbeursvoorzitter Meyvaert wees erop dat Belgische sierteelt reeds 200 jaar een goede faam geniet en 
die behoud. Meester Dua, voorzitter van het centrum voor vakbeurzen en salons wist te vertellen dat zonet 200 deelnemers een 
breed assortiment planten en boomkwekerijproducten voorstellen. (1'00'). 14. Op initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen en 
het stadsbestuur van Gent kwam een belangrijke retrospectieve Jos Verdegem tot stand. Conservator Jan Hoet leidde de 
Schepen van Cultuur rond. Tot 17 april in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. (54'). 15. Veel wordt verwacht van de 
voorstelling in de privéclub KIO van het meest verkochte non-fictieboek ter wereld: het Guinness Book of Records. John Massis 

Pagina 9 van 61



Daska-films (Gentse Filmaktualiteiten en Regionaal Filmjournaal), 1975-1988 - Collectie Archief Gent Versie 31/01/2019

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
30

1977 1977-03-18 Tien nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1977. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. In Ledeberg 
werd vorig jaar de openbare stadsbibliotheek voor het publiek opengesteld. Bibliothecaris Van Der Brent stelt een 
boekencollectie van meer dan 15. 000 eenheden ter beschikking. De culturele raad van Ledeberg heeft onlangs een 
tentoonstelling gehouden van etsen en maquettes van Etienne Hublaut. Roger Everaert, voorzitter in de culturele raad van 
Ledeberg was er ook. Voor schepen Vandewege was het een aangename kennismaking, met een verwezenlijking van een 
aangename randgemeente die nu bij de grote stadsfamilie behoort (1'10'). 2. Op 6 maart werd in de ondergrondse parking van 
een warenhuis aan de Groene Vallei het 7de groot tri-provenciaal interscholentornooi tafeltennis georganiseerd. Deelnemers 
kwamen uit Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen. Een record van aantal deelnemers. (58'). 3. Een moedige poging 
tot carnaval vieren op de Muide. Een afscheid van Walter De Buck. (59'). 4. Zopas verscheen 'Den Agentenaar', een nieuwe 
stadskrant die nieuws voor een betere toekomst wil brengen. (12'). 5. NTG en Proka willen samen ander toneel brengen. Op 2 
maart was dat een unieke voorstelling met de wereldberoemde New Yorkse toneelgroep La Mama Compagnie. Het werd 'The 
architect and the emperor of Assyria' van Fernando Arrabal. Tom Hogen deed de regie. (27'). 6. Burgemeester De Paepe sprak 
voor de Kamer van Koophandel en Nijverheid. (11'). 7. Een geslaagde première van Max Havelaar, georganiseerd door het 
Willemsfonds Gent. Fons Rademakers lichtte zijn film uitgebreid toe. In de namiddag werd hij ontvangen op het kabinet van de 
schepen van onderwijs en toerisme Piet Van Eeckhaut. Ook minister De Clercq ontving de cineast. (27'). 8. Daska-films is druk in 
de weer om een bedrijfsfilm klaar te krijgen die bestemd is voor de Amerikaanse markt. (34'). 9. Voorstelling van het guiness 
book of records. Belgen zijn vooral in de afdeling sport en spel te vinden: Eddy Merckx, Gaston Roelandts, Patrick Sercu. William 
Van Puyenbroeck komt er misschien ook in, want in Parijs bracht hij het surplace-record op 6u15. In café 'Onderons' wilde Rudy 
Vandevelde het record fietsen op rollen evenaren. (1'35'). 10. Beelden van de nieuwe lente- en zomermode van Parijse 
couturiers. (1'08'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
31

1977 1977-04-01 Negen nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1977. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Verborgen 
camera. Hondje wordt verwisseld door vals dier op wieltjes (2'00'). 2. Tijdens de 2de dag van een officieel 4-daags bezoek aan 
ons land kwamen de Zweedse koning Carl Gustav en koningin Sylvia naar Gent. De hoge gasten bezochten het staalbedrijf 
Sidmar. Rond de middag kwamen ze naar het gouvernementsgebouw waar een protocollaire ontvangst plaatsgreep. (1'06'). 3. 
7de editie van de lentebeurs van Vlaanderen. Voorzitter Meyvaert sprak reeds over de vakantiebeurs van Vlaanderen. Ook het 
Belgisch Olympisch Comité afdeling Oost-Vlaanderen was er en maakte promotie voor de sport. Het Willemsfonds afdeling Gent 
bracht in een verzorgde stand haar 125 jaar werking in woord en beeld. De bond voor Vlaamse brocanteurs en kunsthandelaars 
organiseerden voor het eerst de antiek-brocante- en kunstbeurs van de lente. (2'08'). 4. De stad Gent heeft van de Japanse 
zusterstad Kanasawa 20 jonge kerselaars gekregen. Op dinsdag 22 maart werden ze in het koning Albertpark in de omgeving van 
het monument 'de Maagd van Gent' geplaatst. (44'). 5. Nationale ledenvergadering van Amnesty International in Gent. Een 
nieuw nationaal bestuur wordt gekozen. (36'). 6. Walter De Buck mag van de burgemeester opnieuw tot 1 uur 's nachts muziek 
maken. (13'). 7. Professor Jules François, de wereldvermaarde Gentse oogarts werd onlangs gehuldigd tijdens de oprichting van 
de Jules François-stichting. (7'). 8. Pragma, politieke club voor eigentijds liberalisme, moet volgens voorzitter, professor Dr. Guy 
Schrans een denktank worden waarin de krachtlijnen van de vrije en verantwoordelijke maatschappij tot uiting komen. Minister 
De Clercq ontving op de oprichtingscoctail een cartoon van Gall. (37'). 9. Het humanistisch vrijzinnig vormingswerk blijft actief. 
Het 25-jarig bestaan van de afdeling provincie Oost-Vlaanderen werd gevierd. In de koninklijke opera werd een groots concert 
georganiseerd in samenwerking met BRT1 en BRT2 Omroep Oost-Vlaanderen. Gouverneur De Kinder was er ook. Eén van de 
beste Britse orkesten van het ogenblik, 'the Syd Laurence orchestra' trad op. (54'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
32

1977 1977-04-15 Elf nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1977. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. De 
wereldpremière van 'Verlieve de harten' of 'De liste ene jonker', een tragikomedie van Pjeroo Roobjee. Hiervoor werd een 
onafhankelijke maatschappij 'Eikels worden bomen' gesticht. Bekende figuren zijn Guido Claus, Johan Baelen, Henk Decremer, 
Freek Neirynck, Jules Vandevelde en de auteur Pjeroo Roobjee. (1'00'). 2. Onder de auspiciën van het Stedelijk Instituut voor 
Architectuur en Stedenbouw en Proka werd een tentoonstelling georganiseerd rond de veel besproken en betwiste prijs Robert 
Maskens. Onder het motto: 'Gebouwde realiteit voor welke mensen', werd een debatavond georganiseerd met juryleden van de 
prijs Maskens, inzenders en journalisten. (55'). 3. In het Gentse Kuipke bracht het Provinciaal Olympisch Comité verschillende 
sportdemonstraties (lentebeurs). Ook het centrum voor zelfverdediging was vertegenwoordigd met enkele Japanse 
vechtsporten. (1'26'). 4. In de universitaire bibliotheek van Gent werd een tentoonstelling georganiseerd naar aanleiding van het 
125-jarig bestaan van ''t zal wel gaen' genootschap. Unieke documenten bezorgden een aanschouwelijk overzicht van 125 jaar 
genootschap. Professor Dr. Herman Balthazar heeft een boekje samengesteld waarin een ruwe schets wordt gegeven van de 
geschiedenis en de evolutie van het genootschap. Op de academische zitting sprak voorzitster Els Voets. (49'). 5. Het Hoger 
Rijksinstituut voor Technisch Onderwijs dat reeds 150 jaar bestaat, wordt uitgebreid. Op de academische zitting namen onder 
andere professor Hacart, voorzitter van de bestuurscommissie, Dhr. Vandenberghe, directeur van het instituut en Willy 
Verhuighen, kabinetsadviseur en vertegenwoordiger van de minister van nationale opvoeding het woord. Op dezelfde campus 
aan de Voskenslaan werd de eerste steen gelegd van het nieuwe gebouwencomplex voor het hoger rijksinstituut voor chemie en 
voedingsindustrie. Ook de minister van Nationale Opvoeding Herman De Croo was aanwezig. (1'43'). 6. In een bankinstelling aan 
de Kouter werd een tentoonstelling georganiseerd over de luchtvaart in Gent en de revolutie van de luchtvaart in het algemeen. 
Centraal staat de 'Aero Club of Flandres', nu 'Ghent Aviation Club' genaamd, die haar 75-jarig bestaan viert. Vorig jaar werden de 
Europese kampioenschappen georganiseerd op het vliegveld van Sint-Denijs Westrem. (59'). 7. In Gent werd op de Veemarkt de 
internationale veeprijskamp, Eurovee georganiseerd. Dit jaar waren ook vier vrouwelijke juryleden, die uit het vee Miss Eurovee 
verkozen. De grote internationale prijs ging dit jaar naar Dhr. De Grootte. (1'20'). 8. In de Minardschouwburg werd naar jaarlijkse 
gewoonte de revue van de ingenieursstudenten gehouden. (1'08'). 9. Grote opkomst voor de Witterijennammidag op de 
lentebeurs. Thema was Vlaamse literatuur in vertaling. Jef Geeraerts en Hugo Raes waren er ook. (18'). 10. De COO werd 
omgevormd tot OCMW. Op de informatievergadering in het congresgebouw sprak uittredend voorzitter, senator Verspeeten, die 
als 25-jarig commissielid de meeste jaren werking achter de rug had. (19'). 11. In Gent kregen Maria Rogge en Michel Peeters de 
medaille en oorkonde die van hen de eerste Vlaamse kaasridders van de kaasriddersverbroedering maakt. André François, 
voorzitter van de grootmeesters van de orde der kaasridders overhandigde de medailles. (51'). 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
34

1977 1977-05-13 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-overs. 1. In galerij Bekaert liep een 
tentoonstelling van Frans Minnaert. De tentoonstelling liep tot en met 28 mei. (51'). 2. Door TTC Rooigem KWB werd een 
tafeltennisdemonstratie georganiseerd. Norbert Van de Walle, Belgisch kampioen gaf een demonstratie. Er was ook een 
demonstratiewedstrijd tussen twee mindervalide spelers, ex-wereldkampioen Richard De Zutter en toenmalig Belgisch kampioen 
Gilbert Van Kerkhove. Louis De Pelsmaeker becommentarieerde. (1'25'). 3. De Gentse politieharmonie bestaat 75 jaar. Dit werd 
gevierd met een concert op het splinternieuwe terras van de Korenmarkt. (1'17'). 4. The International Club of Flandres vierde 
haar 10-jarig bestaan. Clement Morret werd gelauwerd. Oud-burgemeester Van den Daele en burgemeester De Paepe waren 
aanwezig. (30'). 5. Ter gelegenheid van 1 mei organiseerde de BSP afdeling Eeklo in het sportpaleis in Gent een groot Meifeest. 
Men vierde tegelijkertijd de 75ste verjaardag van Edward Anseele. Gilbert Temmerman hield de 1-meirede. (31'). 6. De PVV-
vriendenkring afdeling Sint-Denijs Westrem heeft een nieuwe ere-voorzitter: Willy De Clercq. Guy Verhofstadt hield de 
gelegenheidstoespraak. (13'). 7. Schepen van Cultuur Vandewege reikte op het stadhuis de Letterkundige en Wetenschappelijke 
Prijs van de stad Gent uit. Laureaten waren Diederik Christiaens en Geert Van Doorne. Op de plechtigheid waren ook Jef 
Geeraerts en John Bultinck aanwezig. (23'). 8. Een nieuw reservoir van de Gentse watervoorzieningsdienst aan de Kattenberg. 
(22'). 9. Arteveldeprijs 1976. Juryvoorzitter André Vanhove kon dit maal gouverneur De Kinder lauweren. (14'). 10. Tot 14 mei 
loopt in het Floraliagebouw een salon voor creatief haken en breien. (28'). 11. Het stadsbestuur van Gent organiseerde een 
persconferentie op hun schip 'Jacob Van Artevelde'. De eerste details over de geplande feestelijkheden werden in het bijzijn van 
de ministers van Terneuzen en het Sas van Gent bekend gemaakt. (26'). 12. De actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen kreeg het 
beheer over het enige huis dat gelegen is op de Bourgoyen en dat aan de stad Gent toebehoort. Erwin Comheire vroeg 
voldoende garanties. Schepen Monsaert stelde de natuurijveraars gerust. (1'28'). 13. Proka bracht eens te meer een 
buitengewone voorstelling 'Adam en Eva', door het Truitjestheater uit Tsjecho-Slowakije. (1'28'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
35

1977 1977-05-27 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-overs. 1. 'Creatie '77' in het Floraliagebouw. 
De tentoonstelling wordt geopend door Kamervoorzitter Decroix. Het initiatief werd genomen door het KVLV. Er zijn stands, 
demonstraties en volksdansen. (1'38'). 2. In het teken van haar 40-jarig bestaan organiseerde korfbalclub Neerlandia een 
internationaal tornooi op het terrein van de Bosstraat in Gentbrugge. De trofeeën werden uitgereikt door schepen van sport 
Ackerman en senator Vanhoutegem. (1'24'). 3. De bond der Vlaamse brocanteurs en kunsthandelaars organiseerde zoals vorig 
jaar een commerciële tentoonstelling in het beursgebouw aan de Kouter van 27 tot 30 mei. De bond heeft als doel kwalitatieve 
brocante en folklore onder de aandacht te brengen. (44'). 4. Voor de 58ste editie van de internationale roeiregatta op de 
watersportbaan in Gent werd een uitgebreide buitenlandse deelname genoteerd. Er was veel publiek komen kijken. (1'34'). 5. 
Beelden van de vernissage van de tentoonstelling van de omstreden kunstenaar Dees De Bruyne, 'Uit het leven gegrepen' in 
galerij Contrast. De Bruyne houdt ook een luidruchtige uiteenzetting over het cultuurbeleid. (47'). 6. Op de 3de Milieudag in het 
Gentse casino werd bijzondere aandacht besteed aan de kernenergie. Deze dag werd georganiseerd door Agalev of Anders gaan 
leven en de Groene Fietsers Oost-Vlaanderen. Agalev-pionier Luc Verstijle overhandigde de Groene Graal aan Dhr. Liebrecht en 
aan toxicoloog professor Hendrickx. (1'02'). 7. De Gemengde Stedelijke Lagere School met peutertuin en dagverblijf aan de 
Neermeerskaai bestaat 10 jaar. Ze wordt de Bollekesschool genoemd. Schepen van openbaar onderwijs Piet Van Eeckhaut hield 
de gelegenheidstoespraak, net als de directeur. (28'). 8. Het Ganda sportcentrum organiseerde tennis- en cyclobaltoernooien. 
(29'). 9. De 9-meimarkt op de verkeersvrij gemaakte Antwerpsesteenweg zette Sint-Amandsberg op stelten. (19'). 10. Een pittige 
Jeannine Martony speelde de hoofdrol in 'De dappere soldaat' van Oscar Straus. Gastdirigent was Rudi Sinia. Ook Koen Crucke 
speelde mee. (37'). 11. Een pannenkoekenbakrecord in Gent in een tent in de Sint-Bernadettestraat met discobar en animatie. 
Dokwerker/bakker Willy Dupre bakte 60 uren ononderbroken pannenkoeken. (1'39'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
36

1977 1977-06-10 Negen nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1977. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Verborgen 
camera: bankbriefje vastgekleefd aan de stoep. (1'32'). 2. Een kleine tentoonstelling, 'Het verleden van de Muide', georganiseerd 
door de actiegroep Sluisken Muide. Het kwam tot een zeer levendige confrontatie tussen bewoners van de Muide en een pannel 
samengesteld uit de schepen voor stadsontwikkeling Monsaert en afgevaardigden van de verschillende politieke partijen. (1'15'). 
3. Verhuis van De Gentenaar van de Savaanstraat naar de Vlamingstraat. Beelden van directeur Vanhoecke in zijn bureau in de 
Savaanstraat. (1'22'). 4. De nieuwste en derde Lp van Rob De Nijs werd voorgesteld in aanwezigheid van heel wat prominenten 
uit de Vlaamse showbusiness. Frank Liefoghe ontwierp de hoes van de plaat die getiteld is 'Tussen zomer en winter'. Walter 
Ertvelt schreef 3 teksten. Gelegenheidstoespraak werd gehouden door Guido Claus. (29'). 5. Miss of Mister slank 1977: de 
bekroning voor iemand die op het gebied van vermageren een buitengewone prestatie heeft geleverd. (48'). 6. Rerum 
Novarumfeest op het Sint-Pietersplein. Gezellig samenzijn was de boodschap. (42'). 7. 8 jaar geleden heeft Jacques Feys het 
Gentse theater Arena uit de grond gestampt. Willy Biltereyst, voorzitter van het Willemsfonds sprak de hulde uit. (24'). 8. Als 
prelude voor de herdenkingsfeesten 150 jaar kanaal Gent-Terneuzen, was het gewezen opleidingszeilschip voor de Belgische 
koopvaardij de Mercator in Gent te gast. The Cotton City Jazz-band luisterde de gebeurtenis op. (48'). 9. Sint-Denijs Westrem 
vierde Jan Bollut. Drie dagen feest in het teken van de orchidee. Walter Capiau leidde een familiequiz. (1'15'). 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
37

1977 1977-06-23 Zes nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1977. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. In de 
gemeenteraad werd de begroting 1977 goedgekeurd. Burgemeester De Paepe heeft het erg druk. Iedere maandag komen de 
schepenen bijeen. (1'05'). 2. Michel Kasteels ging op rust. Hij werd gehuldigd door collega's en oud-medewerkers. (1'25'). 3. 
Sedert jaren is één van de grote bekommernissen van Gent oplossingen vinden voor het steeds acuter wordende probleem van 
de waterbezoedeling. Er werd ondermeer een antipolutieboot aangeschaft. (1'15'). 4. Grootscheepse teken- en schildersactiviteit 
van de jeugd in Gent. De kinderen van de 5de en de 6de klas van de stedelijke basisschool Eendrachtstraat hebben de 
buitenmuur van de Sint-Machaliusschool beschilderd, onder leiding van de studenten van het hoger pedagogisch instituut. 
(1'00'). 5. Een informatiestand werd opgericht in het propagandacentrum van de EGW-bedrijven door schepen Piet Van Eeckhaut 
ten voordele van ouders en leerlingen die meer informatie willen over de verschillende studierichtingen van het stedelijk 
onderwijs. (40'). 6. Tevegenta is een bedrijf dat in staat voor de kabeldistributie in het Gentse van Tv en Fm. Het is onlangs een 
stadsbedrijf geworden. Schepen Temmerman gaf uitleg. (1'07'). 7. De Jacob Van Artevelde is een schip dat aan de stad Gent 
toebehoort en dat speciaal is uitgerust om de gasten waardig te ontvangen en de haven van Gent te laten zien. Verder wordt 
informatie gegeven over de Gentse haven. (2'11'). 8. Hugo Claus en 2 van zijn broers stappen op het vliegtuig met bestemming 
Las Vegas. (1'00'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
38

1977 1977-07-08 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Kiwanis International Ghent 
organiseerde in Heusden de dag van het paard. De opbrengst ging naar bejaarden. Er was dressuur, rijkunst en een historische 
carrousel. (1'05'). 2. Op initiatief van gewezen minister van financiën, Willy De Clercq, zet de ASLK een beslissende stap in de 
richting van de regionalisering. Aanwezig waren burgemeester De Paepe en rector Devreker. Aan de burgemeester werd een 
kunstboek van Frans Masereel aangeboden als aandenken. (39'). 3. De rijkslager- en middelbare school Evergem vierde haar 20-
jarig bestaan. Er is een tentoonstelling met als titels 'Kleuter tot kunstenaar' en een kunstsalon (16'). 4. Het tennistoernooi der 
Vlaanderen van de koninklijke atletiekvereniging AA Gent werd een echte meevaller. Voorzitter was Van Der Noot. Marianne 
Dewit won bij het enkelspel dames van de Argentijnse Anna Morea. Bernard Hinault won het enkelspel heren. (45'). 5. In het 
Centrum voor Kunst en Cultuur, gewezen Sint-Pietersabdij in Gent werd een tentoonstelling geopend 'Fotografie in Vlaanderen'. 
Enkele fotografen protesteren tegen de tentoonstelling, omdat ze het niet eens zijn met de selectieprocedure voor de 
tentoonstelling. Ook loopt er een tentoonstelling 'hedendaagse keramiek en wandtapijten in België'. 6. Medewerkers van Knack 
voetballen tegen een vrouwenteam. (1'28'). 7. Jeugdtheater Jefi-atelier zoekt een pand om wekelijks te vergaderen. Beelden van 
'koffieklets', een filmpje van het Jefi-atelier. Starring: Ann, Inge, Bart, Anne, Sofie, Sonia, Annick. Regie: Hans. Camera, Montage: 
Lou Demeyere. (7'56'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
40

1977 1977-07-22 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. Vakantie-aflevering. 1. Vorig zomer 
kwam de familie Bouchler, die 10-tallen jaren geleden reeds als koorddansers in Gent waaghalzerij uithaalden, op het Sint-
Pietersplein brokken maken. Ze haalden halsbrekende toeren uit in, op en onder auto's en motoren. (1'25'). 2. Ook in Parijs laten 
de Gentenaars van zich horen. Op 11 juli wapperde de Vlaamse leeuw aan de oever van de Seine. Toen werd in het ruim van het 
kunstschip 'Dronghene' een groepstentoonstelling gehouden door 8 Vlaamse kunstenaars aangevoerd door schipper/schilder 
Wally Van De Velde. Consul, prins De Mérode en schepen Vandewege vereerden deze drijvende galerij van magisch realistisch 
werk met hun belangstelling. Voor de muzikale omlijsting zorgde Sonja Hoste. (2'30'). 3. Verscholen in de Vlaamse Ardennen ligt 
Brakel, een pittoresk dorpje met een kinderboerderij. Ze kreeg de naam Diggie Hoeve en heeft als doel de vervreemding mens-
natuur tegen te gaan door middel van een creatieve beleving van de natuur. Jaarlijks wordt een driedaags feest georganiseerd 
om geld op te halen. Dit jaar op 26-27 en 28 augustus (1977). (1'36'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
39

1977 1977-08-15 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-overs. 1. Herhaling van de twee laatste 
afleveringen van de verborgen camera-reeks. Een hondje wordt verwisseld met een speelgoedhondje. Mensen worden gevraagd 
te helpen iets op te meten, waarna het meetlint om de hoek wordt vastgebonden. (3'27'). 2. De sinds enkele maanden 
aangebrachte tegels en plantsoenbordjes moeten honden er aan herinneren dat het daar niet mag (de stoelgang). (1'31'). 3. De 
meest recente aflevering van verborgen camera: bankbriefje vastgekleefd op de stoep. Mensen proberen het bankbriefje op te 
pakken. (1'31'). 4. De Beneluxrederij is 10 jaar actief in Gent. Enkele dagen per week kan er een tochtje gemaakt worden met een 
salonboot door de Leiestreek. Beelden van een rondvaart. (2'14'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
41

1977 1977-08-19 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-overs. 1. Poppentheater in Gent. Een 
enquête van Freek Neirynck. Camera: Lou Demeyere. Aanleiding hiervoor was de 2de Gentse poppenspelweek van 19 augustus 
tot 25 augustus 1977 in de Generale bankmaatschappij Kouter-Gent. Vlak bij het Gravensteen ligt de Kraanlei, en op de Kraanlei 
ligt het Museum voor Volkskunde, waar het Spelleke van Folklore gevestigd is. Het personage Pierke wordt er gespeeld. Spelers 
zijn Guus Depuydt, Marc Depuydt en Guus Neirynck. In de repetitieruimte van het Nederlands Toneel Gent speelt wekelijks op 
zondagnamiddag het marionettentheater Taptoe. Freek Neirynck, tekstschrijver en decorontwerper Luk De Bruyker, hier 
(beelden) druk bezig met de eerste voorbereidingen van een nieuwe productie. In de Vlaanderenstraat ligt het 
marionettentheater Nele. Stichter was Albert Vermeiren. Het poppentheater Magie van Henri Maeren, is gelegen tussen de 
Drongensesteenweg en de Bevrijdingslaan. In de Moriaanstraat in Gentbrugge werkt het poppentheater Festival. In de 
Doorgangstraat is het poppentheater Den Uil gevestigd. (7'48'). 2. Van 25 tot 29 juli werd in de aula van de Rijksuniversiteit Gent 
een wereldcongres georganiseerd betreffende onderwijs en opvoeding. De openingsplechtigheid werd bijgewoond door de 
minister van nationale opvoeding Ramaekers en de ambassadeur van de 50 deelnemende landen. Rector professor Devreker, de 
erevoorzitter Professor Verbist en de voorzitter Professor Vanherreweghe hielden de inleidende toespraken. (28'). 3. De actieve 
kunSint- en cultuurkring rond Dan Valère organiseerde in Destelbergen een tentoonstelling met 150 originele cartoons uit het 
Britse satirische Punch magazine. (1'07'). 4. Johny Ronaldo en de Gentenaar Stanie samen met John Massis op toer met het 
circus. Er zouden 20 voorstellingen plaatsvinden, maar wegens te weinig belangstelling werd de toer afgeblazen (1'05'). 5. Het 
Britse kunststadje Deal, vlak bij Dover. De 33-jarige atheneum secretaris Marnix Snoeckx gaat zwemmend het Kanaal over 
steken. (Dover-Calais). Voor hij het water ingaat wordt hij ingesmeerd met synthetisch vet tegen het koude water. Door de 
sterke stroming voor de Franse kust mislukt de geplande tocht. (3'19'). 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
43

1977 1977-09-23 Elf nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1977. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Een drukke 
septembermaand in Gent, ingeleid en ingestapt door silver jubilator 2, in aanwezigheid van de Britse ambassadeur, gouverneur 
De Kinder en de voorzitter van de jaarbeurs, tevens consul van Engeland, Meyvaert. Ter gelegenheid van het 25-jarig 
ambtsjubileum van koningin Elizabeth werden in het Kuipke optredens verzorgd van Britse bands. (1'02'). 2. Schepen Vandewege 
was de eregast van Zonta afdeling Gent. Zonta is een internationale serviceclub voor dames. Voorzitster mevrouw Agneessens 
ontving ter gelegenheid van de festivaldagen de zusterclub uit Aix-en-Provence in de zaal van de Club of Flandres. (34'). 3. Het 
NTG en de andere Gentse theaters hielden een opendeurdag in de KNS. Op het Sint-Baafsplein en in de schouwburg werd een 
tentoonstelling gehouden van kostuumontwerpen en decorsmaquettes. Kinderen konden zich laten schminken. De dekenij 
Belfort center haakte op dit initiatief in en hield informatiesessies over theater zonder veel succes (58'). 4. Openstelling van 
Halbertsma. Naast nieuwe machines werden ambachten die met hout te maken hebben voorgesteld. Wally Van De Velde schonk 
een map met tekeningen en gedichten als herinnering. Samen met directeur Jean-Pierre Pecqstad stelde burgemeester De Paepe 
de fabriek in werking. Willy De Clercq en burgemeester De Paepe volgden de rondleiding. (1'01'). 5. Op 5 september werd het 
crisiscentrum 'De schelp' geopend. Het stadsbestuur was sterk vertegenwoordigd bij de inwijding. (26'). 6. De Joodse 
gemeenschap Gent heeft haar eerste synagoge plechtig geopend in de Koolsteeg nummer 11. Opperrabbijn Dreyfus leidde ze in. 
Ewh. Dobbelaere en schepen Morreel waren er ook. (1'05'). 7. Aan de Gentse haven werden twee torens, waaronder een van 28 
meter hoog, naar beneden gehaald. (54'). 8. Jaarlijkse vergadering van de vereniging der Gentse zeevaartbelangen. (21'). 9. In de 
zwarte zaal van de koninklijke academie startte het nieuwe seizoen van Proka met 'Herramientas' door 'La Cuarda'. (31'). 10. 
Straatfeest in de Koning Boudewijnstraat in Zwijnaarde. Deze straatfuif ontstond spontaan vijf jaar geleden toen een vrouw haar 
slaap niet kon vinden, en haar accordeon bovenhaalde. Er is dans, eten, muziek, ijsjes voor de kinderen (1'16'). 11. Op de 32ste 
internationale jaarbeurs van Gent bracht Griekenland als gastland een groet uit het middellandse zeegebied. De ambassadeur 
van Griekenland opende in het Bijlokemuseum de tentoonstelling 'Griekse kunst van de 16de tot de 19de eeuw'. Schepen van 
cultuur Vandewege was ten zeerste ingenomen met het resultaat. In de Holiday Inn werd een Grieks festival dansend geopend. 
Ook hier waren de ambassadeur en de burgemeester aanwezig. Staatssecretaris Marc Eyskens was de eregast bij de opening van 
de 32ste internationale jaarbeurs. Voorzitter Meyvaert gaf de openingsspeech. Populaire televisiefiguren deelden op de beurs 
handtekeningen uit: Herman Clandriest, Wies Andersen, Rita Deneve. Op de Griekse dag was minister Chabert aanwezig. De 
Amerikaanse dag werd ingezet met de ontvangst op het stadhuis van mevrouw Cox-Chambers, ambassadeur van de Verenigde 
Staten. Voor de Franse dag kwam de Franse minister van buitenlandse handel André Regi speciaal overgevlogen. Piet Van 
Eeckhaut vertegenwoordigde Gent. (4'13'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
100

1977 1977-10-06 Zestien nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1977. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1.   Herman 
van Veen was in Gent om zijn eigen film 'Uit elkaar' te promoten. Hij stond de lokale pers te woord samen met zijn vrouw 
Marlouise Fluitsma. (45''). 2.   Het Internationaal Filmgebeuren is aan de 7de editie toe van 10 tot 20 januari 1980. In 4 zalen 
spelen 80 films (45'). 3. Eddy Wally heeft een boek uit. 'Ik Eddy Wally' van Piet Wollaert. (35'). 4. Op 15 november organiseerde 
de Bond voor Lichamelijke Opvoeding, het tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding en het Hoger Instituut voor Lichamelijke 
Opvoeding voor de 5de maal een studiedag voor lichamelijke opvoeding. (zicht op het GUSB). (45'). 5. Dienstdoend Multatuli 
voorzitter Herman Balthazar kom op de première van 'de Rode Sterren' de toneelliefhebber verwelkomen in hun nieuwe zaal aan 
de Meulesteedsesteenweg. De schepen feliciteerde uittredend voorzitter Lefèvre alsook Mimi Lauwereyns. (30'). 6.   De 
promotiedienst van 'De Gentenaar' bracht onder massale belangstelling een musical-revue 'Tussen diep en ondiep''. Regie: 
Romain Deconinck. Een fragment uit de finale (1'19'). 7.   CVP-jongeren organiseerden een studiedag over het onderwerp haven. 
Gastsprekers waren Professor Van Rompuy en Professor Anselin. Men pleitte voor een prioriteitsprogramma voor de haven. 
(25'). 8.   In aanwezigheid van minister Galle en burgemeester De Paepe werd de stedelijke verbrandingsinstallatie officieel in 
gebruik gesteld. Schepen Gilbert Temmerman beklemtoond het belang van dergelijke installatie. (1'). 9.   In galerij Leon De Smet 
in Deurle loopt een retrospectieve Geo Vindevogel, waar vooral beeldhouwwerk te zien is van de kunstenaar. (40'). 10. Marc Van 
Wijmeersch kon namens het inrichtend comité een select gezelschap verwelkomen voor de Indonesische avond, georganiseerd 
om in dat land de tuberculose te bestrijden. Ook de burgemeester was aanwezig. De kapittelzaal van de St. Pietersabdij was 
afgeladen vol zodat de Belgisch-Indonesische Verenigingen en de Belgian Indonesian Fondation for Social Aid gelukkig waren. 
(1'). 11. Het Sint-Gregoriusinstituut Gentbrugge organiseert een boomplantdag. Schepen Ackerman spreekt de kinderen toe met 
simultaanvertaling van broeder Maurice. Deze kinderen zijn spraak- gehoorgestoord. (45'). 12. 2de Gents bouwsalon in teken van 
de vernieuwbouw. Het succes van het eerste bouwsalon het jaar voordien heeft de commissie voor voltooiing en speciale 
technieken ertoe aangezet een 2euitgave in te richten. (40'). 13. Twee uur durende actie tegen het inplanten van de 
atoomwapens. 1500 handtekeningen werden verzameld (25'). 14. Grootmeester Kortsjnoi (vice-wereldkampioen schaken) was 
te Gent de gast van de koninklijke schaakkring Ruy Lopez. In het Securex gebouw werd hij verwelkomd door schepen mevrouw 
Mortier. Kortsjnoi boekte 25 overwinningen en 4 gelijke spelen. Enkel Fernand Broucke won tegen Kortsjnoi. (1'05'). 15. De 
Gentse dolfijnen hebben een nieuw clubhuis, een ontmoetingsplaats voor alle Gentse duikers. Met een demonstratie 
diepzeeduiken (45'). 16. Gent heeft nu ook een echte gymzaal, een gezondheidscentrum waar men met zware toestellen z'n 
body kan bijwerken. Er zijn aangepaste oefeningen voor vrouwen. (1'). 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
45

1977 1977-10-21 Elf nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1977. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Exces, de 
expressiegroep onder leiding van Patrick Vandewalle bestaat 5 jaar. Dat werd gevierd in het casino met een heuse happening. De 
première werd gebracht van het nummer 'Emoties', dat verboden werd tijdens de Gentse feesten. (1'10'). 2. Twee belangrijke 
kunstmanifestaties in Gent in het kader van Europalia '77. Ditmaal werd de aandacht gevestigd op Duitsland. In de koninklijke 
academie voor schone kunsten werd de tentoonstelling graveertechnieken opengesteld door schepen Piet Van Eeckhaut. In het 
museum voor hedendaagse kunst werd een bloemlezing gegeven van tekeningen, aquarellen, schilderijen en collages van de 
Duitse avant-gardist Joseph Beuys. Schepen Vandewege prees de geestdrift van conservator Jan Hoet. (1'24'). 3. Pierre Salinger, 
gewezen persattaché van president John Kennedy, bracht een privébezoek aan Gent. Fragment van het interview (Franstalig). 
(1'06'). 4. De sociale dienst van de RUG organiseerde een infobeurs in de studentenrestaurants Brug en Overpoort. Job en kamer 
dienst, teledienst, examens, enz. . . Beheerder Walter Vanespe wilde studenten opnieuw intenser bij de sociale sector betrekken. 
(1'18'). 5. Het voltallige schepencollege was present bij het uitreiken van eretekens aan het Gents stadspersoneel in het 
internationaal congrescentrum. (27'). 6. Tot 6 novmeber loopt in het centrum voor kunst en cultuur, de voormalige Sint-
Pietersabdij, een tentoonstelling van middeleeuwse tot moderne harp. De conservator van het Bijlokemuseum, Van den 
Kerkhove, had de tentoonstelling samengesteld. Edward Ritsenburg gaf een harprecital. (32'). 7. Recent werk van Marcel De 
Backer tot 28 oktober in galerij A. Vyncke Van Eyck. (30'). 8. De voorstelling van de laatste Lp van de Cotton City Jazz-band. Piet 
Van Eeckhaut leidde de plaat in. Rudy Balliu verliet de groep en start The Rudy Balliu Society Serenaders op. (30'). 9. In de 
splinternieuwe Galvergalerie aan de Ajuinlei loopt tot 1 november een tentoonstelling 'Het nieuwe landschap' van Louis Paul 
Boon. Romain Deconinck leidde de vernissage in. (28'). 10. 15 oktober, Gilbert Temmerman, schepen van regie en leefmilieu stelt 
de nieuwe watertoren in gebruik, in aanwezigheid van mevrouw De Backer, minister van Nederlandse cultuur en Vlaamse 
aangelegenheden, gouverneur De Kinder en het voltallige schepencollege. (1'33'). 11. Afscheid van de 84-jarige Gentse 
circusdirecteur Gustaaf Demunck. (1'08'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
47

1977 1977-11-18 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-overs. 1. In een Gentse studio werden de 
opnames beëindigd van een lp van de nieuwe Gentse jazzformatie The Rudy Balliu Society Serenaders. Leader is clarinist Rudy 
Balliu. Bassist is Paul Gevaert. Dave Sinieurt is de trombonist. Guy Prekler speelt de drums en Walter De Troch de piano. De 
eerste Lp is getiteld 'smiles'. (1'16'). 2. Het museum Vanderhaege aan de Veldstraat 80. Op 4 november werd daar het kabinet 
Victor Stuyvaert plechtig opengesteld door schepen Vandewege in aanwezigheid van onder meer de secretaris van de koningin, 
Dhr. Palinck. (1'02'). 3. Een voettocht op de Dag van Leger en Natie. Bij het traditionele defilé werden trofeeën uitgereikt aan de 
groepshoofden. De Arteveldestappers vormden de grootste groep. (1'22'). 4. Johan Daisne, schuilnaam voor dokter Herman 
Thiery, een geboren en getogen Gentenaar werd 65 en hij verliet de stadsbibliotheek waar hij hoofdbibliothecaris was geweest. 
Een fragment uit 'De trein der traagheid' (Un soir, un train) van André Delvaux, gebaseerd op het boek van Daisne. (1'34'). 5. In 
Drongen werd gevoetbald tussen de chiromeisjes van Baarlen en die van Drongen. (23'). 6. Marie-José Nat en Michel Drach 
komen op 1 december naar Gent voor de voorstelling van hun recentste film 'Le passé simple'. (15'). 7. Egmont-debat in 
Ledeberg. Frank De Moor van Knack fungeerde als moderator. (13'). 8. Een opvoering van 'Suiker' door de verenigde taal- en 
kunstminners 'Vooruit' uit Deinze. Jozef Claus deed de regie. Hugo Claus was er ook. (24'). 9. Een nieuw logo werd ontworpen 
voor de Gentse dienst voor toerisme. John Bultinck startte de promotietoer in Amsterdam. (36'). 10. De laatste fase van de zaak 
Jespers. Internationale belangstelling voor dit proces van de eeuw. Het arrest liet nog op zich wachten. (2'14'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
48

1977 1977-12-02 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Schepen van Sport Ackerman en 
Schepen van Cultuur en Informatie Vandewege nodigden de Gentse pers uit voor een bezoek aan de sportcomplexen waar Gent 
en de deelgemeenten momenteel aan werken. Er werd gestart in Wondelgem. Tegen 1980 zou een deel van het 
Blaarmeersencomplex moeten worden opengesteld. Ook Gentbrugge krijgt een sporthal. Het sport- en recreatiecentrum de 
'Rozebroeken' in Sint-Amandsberg is het pronkstuk. (3'42'). 2. Koning Juan Carlos en koningin Sofia brachten een driedaags 
bezoek aan ons land. Op 17 november werden zij in Gent ontvangen. De beide koningen woonden een academische zitting bij in 
de aula van de Rijksuniversiteit Gent. In de Pacificatiezaal van het stadhuis werden feestredevoeringen gehouden door 
gouverneur De Kinder en burgemeester De Paepe. (1'11'). 3. 19 november vierde de Rotary Klub Gent Noord haar keure-
overhandiging als vierde Gentse Rotary-club. Toespraken op het stadhuis werden gehouden door schepen Monsaert en 
voorzitter Frans Quintijn. (33'). 4. Professor Picard, Marc Vanheireghem en John Bultinck waren sprekers en eregenodigden bij de 
openstelling van een tentoonstelling in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van fotomontages van de Duitse 
kunstenaar en satiricus John Hartfield. (34'). 5. Door de werkgroep voor industriële archeologie van de Rijksuniversiteit Gent 
werd een weekendcongres gehouden dat de textielsector van de 18e-19e en de 20ste eeuw tot onderwerp had. Mevrouw De 
Backer, minister van Nederlandse cultuur, gaf de feestrede. Ook professor Dr. Herman Balthazar deed er zijn zegje, net als de 
heer Kopjans. (57'). 6. 4de Internationale Jumping in de overdekte manege van de Hoefslag aan de Klossestraat in Zwijnaarde. 
Het initiatief ging uit van Philippe Meersman. (27'). 7. Een racingcarshow in het Floraliagebouw. Patrick Neve, de Belgische hoop 
voor de Formule 1, en zijn wagen waren er ook. Het werd georganiseerd ten voordele van Michel Lambert. (32'). 8. Gent heeft 
een volwaardig rugby-team, de Gent Rugby Football Club vzw in Laarne. (1'00'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr.: 
jaaroverzicht 1977

1977 1977-12-16 Jaaroverzicht van de Gentse Filmaktualiteiten van 1977 in Gent met verschillende items over de gebeurtenissen van het jaar. De 
onderwerpen zijn:Fusie van de randgemeenten. De Paepe wordt burgemeester. Eedaflegging. De Paepe gaf het voorbeeld bij 
Gent Groenstad. Willy De Clercq schiet goed op met burgemeester De Paepe. De koning van Zweden bezoekt Gent. Koningin 
Fabiola te gast in Textirama. Navo-secretaris de heer Luns vereerde Gent met zijn bezoek. Voormalig perschef van president 
Kennedy, Pierre Salinger hield een lezing in Gent. Gent: filmstad ' o. a. Tati, Girardot, 'Gent is ook een toneelstad: een 
jaaroverzicht. In het kader van het festival van Vlaanderen, een happening in de Sint-Pietersabdij. Vele tentoonstellingen. 
Verborgen camera. Emotionele gebeurtenissen. BRT2 omroep Oost-Vlaanderen blijft in de kijker. Gent is ook een sportstad. 
Recordpogingen. Gent sportstad betekent ook accommodatie. Gent een bedrijvige stad: congressen, Textirama, 32ste 
internationale jaarbeurs. 150 jaar het kanaal Gent-Terneuzen. Beroering rond Guy Jespers. Nieuwe watertoren aan de 
Kattenberg. Vakantie en Gentse feesten. 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
50

1977 1977-12-30 Negen nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1977. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. De Daska-
filmploeg vierde 2 jaar Gentse filmactualiteiten. Burgemeester en schepenen en gemeenteraadsleden vierden mee. Het is ook de 
vijftigste aflevering (46'). 2. Enkele muzikale studenten speelden de Gentse 6-daagse in. Ouderdomsdeken Ferdinand Bracke was 
terug van de partij samen met Willy Bosscher. Grote favorieten en specialisten Eddy Merckx en Patrick Sercu stalen eens te meer 
de show. Freddy Maertens is niet echt geliefd in Gent. Michel Pollentier gaf het startschot. (1'34'). 3. De koninklijke Gentse 
schaakkring Ruy Lopez wijdde nieuwe lokalen in, in het statige herenhuis aan de Kwaadham nummer 8, vlak bij de Sint-
Baafskathedraal. Schepen Ackerman was erbij. Voorzitter Mattheeuw zette plannen uiteen voor een eerste Gentse schaakschool. 
Schaakmeester Debruycker speelde een partij simultaan. (47'). 4. Jan Hoet, conservator van het museum van hedendaagse kunst 
kon begin december de Duitse avant-garde kunstenaar Joseph Beuys verwelkomen. Een debatavond sloot de tentoonstelling. 
(51'). 5. Gent heeft nu ook vrouwelijke agenten. De eerste zes werden ingezworen. Beelden van hun eerste publieke optreden. 
(1'14'). 6. Marie-José Nat en Michel Drach kwamen naar Gent om hun film 'Le passé simple' voor te stellen. Tijdens de 
persconferentie begroette Jean Daskalides zijn vroegere hoofdvertolkster. Schepen Vandewege toonde zijn gasten het stadhuis. 
Een bomvolle zaal voor de avant-première, georganiseerd door Lions Club Gent. De avond werd besloten met een etentje in de 
Horseshoe. (1'42'). 7. In de week van Hanoeka werd een actie georganiseerd voor de joden in de USSR. Aan de Kouter werd een 
solidariteitsbetuiging gehouden met toespraken van Dr. Bratzlavsky, volksvertegenwoordiger Steurne, Gilbert Temmerman en 
Didier Schrans. Er werd onder andere gehandeld rond de rechten van de mens. (45'). 8. Een examen voor onderpostmeester 
werd georganiseerd in de grote hal van het jaarbeurscomplex. (1'02'). 9. Een Turkse bruiloft. De bruid werd uitgehuwelijkt. 
(2'08'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
32

1977 1977-uu-uu Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-overs. 1. De wereldpremière van 'Verlieve 
de harten' of 'De liste ene jonker', een tragikomedie van Pjeroo Roobjee. Hiervoor werd een onafhankelijke maatschappij 'Eikels 
worden bomen' gesticht. Bekende figuren zijn Guido Claus, Johan Baelen, Henk Decremer, Freek Neirynck, Jules Vandevelde en 
de auteur Pjeroo Roobjee. (1'00'). 2. Onder de auspiciën van het Stedelijk Instituut voor Architectuur en Stedenbouw en Proka 
werd een tentoonstelling georganiseerd rond de veel besproken en betwiste prijs Robert Maskens. Onder het motto: 'Gebouwde 
realiteit voor welke mensen', werd een debatavond georganiseerd met juryleden van de prijs Maskens, inzenders en 
journalisten. (55'). 3. In het Gentse Kuipke bracht het Provinciaal Olympisch Comité verschillende sportdemonstraties 
(lentebeurs). Ook het centrum voor zelfverdediging was vertegenwoordigd met enkele Japanse vechtsporten. (1'26'). 4. In de 
universitaire bibliotheek van Gent werd een tentoonstelling georganiseerd naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van ''t zal 
wel gaen' genootschap. Unieke documenten bezorgden een aanschouwelijk overzicht van 125 jaar genootschap. Professor Dr. 
Herman Balthazar heeft een boekje samengesteld waarin een ruwe schets wordt gegeven van de geschiedenis en de evolutie van 
het genootschap. Op de academische zitting sprak voorzitster Els Voets. (49'). 5. Het Hoger Rijksinstituut voor Technisch 
Onderwijs dat reeds 150 jaar bestaat, wordt uitgebreid. Op de academische zitting namen onder andere professor Hacart, 
voorzitter van de bestuurscommissie, Dhr. Vandenberghe, directeur van het instituut en Willy Verhuighen, kabinetsadviseur en 
vertegenwoordiger van de minister van nationale opvoeding het woord. Op dezelfde campus aan de Voskenslaan werd de eerste 
steen gelegd van het nieuwe gebouwencomplex voor het hoger rijksinstituut voor chemie en voedingsindustrie. Ook de minister 
van Nationale Opvoeding Herman De Croo was aanwezig. (1'43'). 6. In een bankinstelling aan de Kouter werd een tentoonstelling 
georganiseerd over de luchtvaart in Gent en de revolutie van de luchtvaart in het algemeen. Centraal staat de 'Aero Club of 
Flandres', nu 'Ghent Aviation Club' genaamd, die haar 75-jarig bestaan viert. Vorig jaar werden de Europese kampioenschappen 
georganiseerd op het vliegveld van Sint-Denijs Westrem. (59'). 7. In Gent werd op de Veemarkt de internationale veeprijskamp, 
Eurovee georganiseerd. Dit jaar waren ook vier vrouwelijke juryleden, die uit het vee Miss Eurovee verkozen. De grote 
internationale prijs ging dit jaar naar Dhr. De Grootte. (1'20'). 8. In de Minardschouwburg werd naar jaarlijkse gewoonte de revue 
van de ingenieursstudenten gehouden. (1'08'). 9. Grote opkomst voor de Witterijennammidag op de lentebeurs. Thema was 
Vlaamse literatuur in vertaling. Jef Geeraerts en Hugo Raes waren er ook. (18'). 10. De COO werd omgevormd tot OCMW. Op de 
informatievergadering in het congresgebouw sprak uittredend voorzitter, senator Verspeeten, die als 25-jarig commissielid de 
meeste jaren werking achter de rug had. (19'). 11. In Gent kregen Maria Rogge en Michel Peeters de medaille en oorkonde die 
van hen de eerste Vlaamse kaasridders van de kaasriddersverbroedering maakt. André François, voorzitter van de grootmeesters 
van de orde der kaasridders overhandigde de medailles. (51'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
51: 150 jaar kanaal 
Gent-Terneuzen

1978 1978-01-13 Reportage over de viering van 150 jaar kanaal Gent-Terneuzen. Voor de viering van 150 jaar kanaal Gent-Terneuzen werd een 
bloementapijt op de Kouter gelegd. In de handelsbeurs op de Kouter werd er simultaan een retrospectieve gehouden over de 
verschillende fasen in de uitbouw van het kanaal. Oud-burgemeester Van den Daele was één van de meest geïnteresseerde 
gasten. Er werd een historisch overzicht gegeven van het Sas van Gent, gevolgd door een Sassenvaart. Hare majesteit koningin 
Juliana der Nederlanden en zijne majesteit Boudewijn, koning der Belgen waren bij de viering aanwezig. Het industriële belang 
van de haven werd geschetst. Voor het feest kwamen buitenlandse opleidingsschepen op bezoek. Veel volk, inclusief de 
burgemeester bekeken de schepen van dichtbij. Op de Graslei werden roeiwedstrijden georganiseerd. Er waren folkloristische 
feesten in Zelzate. In Terneuzen zelf werd de officiële inwijding van het kanaal van 150 jaar geleden nog een luisterrijk 
overgedaan. Toespraken van de burgemeester hoorde er natuurlijk ook bij. (10'31'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
52

1978 1978-01-27 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-overs. 1. Een verschijnsel dat zich elk jaar 
rond de nieuwjaarsperiode herhaalt: de solden. Een groot kledingbedrijf in de Veldstraat opende op 2 januari zijn deuren voor de 
koopjesjagers. (2'22'). 2. Beelden van de nasleep van een instorting van een gebouw op de Nederkouter. Er wordt gezocht naar 
mensen onder het puin. De dertienjarige Wim Demonet was tijdens de instorting aanwezig en helpt de politie. Burgemeester De 
Paepe kwam zich van de toestand vergewissen. De ravage wordt door de brandweer opgeruimd. Verbouwingswerken waren de 
oorzaak van de ramp. (2'49'). 3. De vijfde editie van het internationaal filmgebeuren in Gent. Voor organisator Ben Ter Elst 
andermaal een uitdaging. 4.   In het auditorium van het provinciegebouw werd de Paul Demondtprijs uitgereikt aan Freek 
Neirynck. Het was de eerste literaire prijs voor poppentheaters. Het bekroonde werk was 'Hé Harlekijn, je touwtjes zijn los'. 
Gilbert Temmerman overhandigde de prijs. (52'). 5. Vooruitblik naar de volgende aflevering, waarin aandacht besteed zal worden 
aan wat het proces van de eeuw genoemd wordt: De zaak Jespers. (52'). 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
53

1978 1978-02-10 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-overs. 1. Het Stedelijk Secundair 
Kunstinstituut organiseerde haar jaarlijks verkleed bal. Directeur Julien Revis en organisator Eric Devolder kozen als thema 'Circus 
Kunst'. Circus Radeis uit Brussel brachten rariteiten van eigen bodem met een keuze uit hun Mallemunt repetoirs. (1'46'). 2. Het 
vijfde Internationaal Filmgebeuren in Gent kreeg de verdiende belangstelling. Voor organisator Ben Ter Elst werd hiermee een 
periode afgesloten, vermits de zesde editie op nieuwe basis zal georganiseerd worden. (20'). 3. In samenwerking met Amnesty 
International organiseerde de Joodse gemeenschap Gent een actie voor de Sovjet Joden. In Gent konden voorbijgangers een 
petitie ondertekenen voor de vrijlating van de door de Joodse gemeenschap Gent geadopteerde Erna Lubenskaya. (21'). 4. Het 
technisch instituut Onze Lieve Vrouw vierde haar 75-jarig bestaan. Gelegenheidstoespraken onder meer door Professor Dr. De 
Keyser van de K. U. L. (32'). 5. Multatulitheater Gent pakte ditmaal uit met een creatie voor Vlaanderen van het toneelstuk van 
de Fransman Alain Scoff 'De zaak T of het vertrouwen in het gerecht van Uw land alstublieft!'. Regie van André Vermaerke. (32'). 
6. De Gentse gemeenteraadsleden werden door de leden van de Wetswinkel en het wijkgezondheidscentrum 'De Sleep' 
opgewacht. Zij vroegen aandacht voor de integratie en de huisvesting van de Gentse gastarbeiders. (30'). 7. De ambassadeur van 
Tunesië werd officieel te Gent ontvangen. (17'). 8. Te Sint-Martens Latem, in het zwembad Oase vond een marathon 
zwemwedstrijd plaats, georganiseerd door vrije zwemmers en duikersclub van Eke-Nazareth. Er werd 37 uur gezwommen door 
280 zwemmers. (43'). 9. In het Gents sportpaleis vond de eerste 'Superstar' plaats, georganiseerd door het Provinciaal Olympisch 
Comité en Sport Inn. De organisatie viel onder de bevoegdheid van sportpaleis directeur André Dhont. Vooral het gewichtheffen 
was populair. De drie laureaten waren judoka Hans Himpe, volleybal international Roger Maes en kanovaarder Paul Hoekstra. 
(1'24')10. De ontknoping van de zaak Jespers. Beelden van het proces, de belangrijkste personen en alles eromheen. De zaak 
wordt afgesloten zonder dat de waarheid boven water is gekomen. Sommige zagen in het proces brood: freelance-journalist 
Gust Verwerft, in conversatie met Rosanne Van Laere verkocht reeds een week voor de uitspraak zijn boek over deze zaak. De 
Nederlandse cineast Fons Rademakers gaat een film maken over het proces. Auteur Jef Geeraerts zal er een boek aan wijden. 
Advocaat'generaal Van Hauwaert vorderde voor Jespers de zwaarste straf uit. Verdedigers van Jespers waren meesters 
Verstringhe en De Rouck. Cramer werd verdedigd door de heren Martens en Haus. Meester Piet Van Eeckhaut verdedigde 
Jacques Van Renterghem. Voor Rosanne Van Laere pleitten de heren Patrick Devers en Luc Van Clooster. De dag voordien, 
vrijdag 27 januari, waren advocaat Jean Louis Verhaeghen, verdedigd door John Bultinck en de bankfiliaalhouder Bundervoet, 
verdedigd door Blomme en Van Hoorebeke volledig vrijgesproken. Ghyslaine Clyncke, de vriendin van Jespers, volgde gespannen 
de laatste pleidooien. Gemeenteraadslid Luc Beyer was er voor de RTB-televisie. Tot slot de randcommentaren van de pers. 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
54

1978 1978-02-24 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-overs. 1. Textirama, de Benelux-vakbeurs 
voor textiel en kleding, vindt weer plaats. Ter gelegenheid van Textirama een historie van textiel en werkgelegenheid en de stad 
Gent. (7'04'). 2. Voorzitter Meyvaert presenteerde in het Floraliagebouw de nieuwe editie van Hortus 78, de sierplantenbeurs, 
die uitsluitend op de vakman is afgesteld. Regeringsbelangstelling was er in de persoon van minister Humblet. De heer Cooman, 
de nieuwe directeur van de Gentse Floraliën werd aan de minister voorgesteld. Tot slot werd een bezoek gebracht aan de stand 
van de Syndicale Kamer van de Belgische Tuinbouw. (1'10'). 3. Enorme belangstelling met 230 deelnemers voor de eerste 
'Liggende wip', georganiseerd in het Gentse sportpaleis door de Belgisch-Nederlandstallige federatie liggende wip. Trofeeën 
waren er onder meer van Bloso en het Provinciaal Olympisch Comité. Voor directeur Dhont was dat een nieuwe bevestiging dat 
in het sportpaleis er heel wat georganiseerd kan worden. (45'). 4. Tot 12 maart loopt in het museum voor sierkunst in de Jan 
Breydelstraat 7 een tentoonstelling van keramiek van Carmen Dionyse, een geboren Gentse leerlinge van de Koninklijke 
Academie, en nu docente. Carmen Dionyse, in deze beelden in gesprek met de Schepen van Cultuur, heeft zich voornamelijk 
toegelegd op monumentale figuratieve plastiek. (42'). 5. Een belangrijke dag voor burgemeester De Paepe en het 
schepencollege. De heer Kawashima, voorzitter van de Honda Motor Company was er in hoogsteigen persoon om het contract 
voor een nieuwe vestiging te tekenen. De nieuwe vestiging van Honda Motor Company is een goede zaak voor de 
werkgelegenheid en voor de haven, want deze nieuwe vestiging zal de trafiek in de Gentse haven ten goede komen. De Honda-
president kreeg een Klokke Roeland cadeau. (1'24'). 6. In het teken van de wedstrijd 'Laureaat van de gastronomie' waren de 
achtbare leden van de 'L'echansonnerie des papes' in Gent. Onze burgervader is ook niet ongevoelig voor Château Neuf du Pape 
en was er graag bij om deze vereniging in het receptiesalon van het stadhuis te ontvangen. (39'). 7. Beelden van de wedstrijd 
'Laureaat van de gastronomie'. (1'04'). 
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1978 1978-03-10 Een nieuwsreportage over de 8ste lentebeurs in 1978, gevolgd door reportages over de individuele striptekenaars die daar 
aanwezig waren. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. 8ste lentebeurs, een beurs die volgens voorzitter 
Meyvaert beantwoordt aan de vraag van de verbruiker. De belangstelling vanwege de overheid kwam van minister De Backer. 
Hoogtepunt van de lentebeurs was beslist de Literaire namiddag waarvoor meer dan 1. 100 jongeren uit Oost-Vlaamse scholen 
naar de congreszaal kwamen. Voor Ludwig Alene, voorzitter van de Literaire namiddag, beslist een hart onder de riem, dat 5 
gekende striptekenaars in hoogsteigen persoon kwamen. Voor de organisatie stond Greet De Leenheer in. Kamagurka stal de 
show. De Budt, de geestelijke vader van Thomas Pips deed het rustiger. De ontwerper van de smurfen, Peyo was er ook. Hek 
Leemans was de vierde striptekenaar. Bob De Moor, verbonden aan de studio Hergé, tekende zonder oponthoud op de grote 
tekenborden. Nand Baert praatte de namiddag aan elkaar en op het einde werden alle tekeningen verloot. (2'06'). 2. Hek 
Leemans is 28 jaar, woonachtig te Gent, studeerde aan de kunstacademie te Dendermonde en is sinds 4 jaar professioneel 
tekenaar. Zijn debuten werden reeds in '69 gepubliceerd toen hij met zijn vriend Sylvain 'Bryan Howell' tekende. Sinds '75 tekent 
hij de verhalen, voor hem neergeschreven door scenarist Daniël Janssens, onder meer van 'Bakelandt'. Totaal anders is zijn 
humoristisch tekengenre zoals Cirkus Maximus, dat in het Nederlandse stripblad Eppo verschijnt. (2'16'). 3. Leo De Budt, Vlaming 
van afkomst, maar rond de twintiger jaren toevallig in Den Haag geboren zoals hij zelf zegt. Bovendien bleef het niet bij dat ene 
toeval: ook zijn plan om kinderarts te worden kreeg een andere wending toen de vermaarde kunstschilder/tekenaar Frits Vanden 
Berghe in hem een talentvolle leerling zag om wat illustratieietekenwerk voor het dagblad Vooruit voor hem over te nemen. Elke 
week verscheen daarin trouwens een strip, naar Amerikaans model, maar weliswaar goed aangepast aan de Gentse lezers gezien 
het 'album van Pierke' in het dialect geschreven was. Van zijn hand komen de heldjes Flip en Flap, Thomas Pips en de ronde van 
Frankrijk. Thomas Pips verschijnt dagelijks in het Volk en zijn prettige illustraties van de ronde van Frankrijk, uiteraard alleen 
tijdens die bepaalde korte periode. (2'17'). 4. François Craenhals is een sympathieke vijftiger, die woonachtig is in de omgeving 
van Brussel. Vroeger tekende hij veel cartoons, maar dan onder de schuilnaam 'Bonval'. Zijn karikaturen en 
publiciteitstekeningen brachten hem zelfs tot Gent, waar hij gedurende 3 maand ooit voor het winkelcentrum van de Burgstraat 
heeft gewerkt. Toen hij definitief met verhaaltekenen begon, ging ook zijn inspiratie het zoeken bij het toen erg populair 'Tarzon' 
figuur en zo creëerde hij zijn 'Karan'-boeken, waarvan hij zelf én het scenario schreef én de tekeningen maakte. Later kwam daar 
nog de verhalenreeks Pom en Teddy bij. Zijn grote bekendheid echter dankt hij aan de twee verhalenreeksen 'De vier helden' en 
'De koene ridder'. Voor 'De vier helden' baseert hij zich op de scenario's die Georges Chaulet voor hem schrijft. (2'19'). 5. Bob De 
Moor, is ook een vijftiger maar wel een Antwerpenaar van geboorte en hart. Hij liep vier jaar kunstacademie te Antwerpen, en 
nog voor zijn school af was, tekende hij al voor zakgeld in De Kleine Zondagsvriend'. Aan zijn twintigste wordt het ernst met de 
verhalen van 'Bart, de scheepsjongen'. Zijn volgende helden 'Hobbel en Sobbel' staan daartegenover in contrast. Vanaf '47 tekent Gentse 
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1978 1978-03-24 Elf nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1978. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Op 4 maart trok 
een betoging van ruim 4. 000 vrouwen, maar ook mannen en kinderen, door de straten van Gent om hun eisen kracht bij te 
zetten. 'Abortus moet uit het strafwetboek' was de belangrijkste eis. Ook groepen uit Brussel en Wallonië namen deel aan deze 
betoging. In het Gentse vrouwenhuis, aan de Ottogracht bestaan er verschillende groepjes, wel allemaal vrouwen, aangezien 
mannen er niet in mogen, die allemaal met verschillende zaken bezig zijn. Een andere aanpak heeft Dolle Mina. Meestal werd 
hier de vrouwenbeweging in beeld gebracht via ludieke acties. (4'27'). 2. Judoclub De Jonghe die sinds 1 januari officieel bestaat, 
telt nu officieel 73 leden. Zij pakten onder leiding van Robert Rombout uit met een demonstratie op een gloednieuwe tatami. 
Later op de avond speelde het debuterende orkestje 'The new spits'. Aan de drums het zoontje van clubvoorzitter Gust 
Vogelaere. (43'). 3. In galerij Steenhuyse werd onlangs een interessante tentoonstelling geopend van de Vlaming Jan Yoors, vorig 
jaar in New York overleden. Volksvertegen-woordiger Marc Galle hield het openingswoord. Senator De Facq, die de kunstenaar 
goed kende loofde het enorme talent van Jan Yoors die vooral in Amerikaanse kringen een onmisbare faam genoot. (27'). 4. 
Opperdeken Gerard Mortier installeerde onlangs de 53ste dekenij in Gent. Dekenij Minard verenigt de straten Kortedagsteeg, 
Walpoortstraat en Sint-Pietersnieuwstraat. Jos Verdonck en Lily De Vos legden de eed af en werden door de opperdeken tot 
deken en dekenin gehamerd. (35'). 5. Op initiatief van de kulturele kring 'De Scheldestreek' kwam voor de eerste maal het vrij 
beroemde Poolse knapen- en mannenkoor 'De nachtegalen van Poznan' naar België, meer bepaald Gavere. Ze werden 
ontvangen op het gemeentehuis van Gavere, waar het woord werd gevoerd door eerste schepen Van Wittenberge en voorzitter 
Scherpereel. (33'). 6. de nieuwe beestenmarkt in Gent. Strenge juryleden keurden en herkeurden met kennershanden de potige 
vaarzen, ossen en koeien. Beelden van Eurovee 78. (1'02'). 7. In de buurtschool in de Sleepstraat, kortweg 'De Buurt' brank 
onlangs brand uit. Er vielen geen slachtoffers, maar toch betekende dit een ramp voor de mensen van de vzw. De dieren werd 
overgebracht naar een boerderij in Zevergem, waar ook de eerste leeftijdsgroep tijdelijk onderkomen had gevonden. De tweede 
leeftijdsgroep, de kinderen van 6 tot 9 jaar, verblijven tijdelijk in het wijkgezondheidscentrum 'De Sleep'. Als speelplein gebruiken 
ze het stuk braakliggende grond aan het Godshuishammeke. (1'49'). 8. F. C. Latem, leider in de hoogste provenciale afdeling 
speelde een topmatch tegen club Ronse. Ronse, de club van ex-eerste klasser Pierre Carteus, moest met 2-0 de duimen leggen. 
(1'22'). 9. Het Gentse actiecomité 'Neen tegen de wapenhandel' hield een stille protestactie tegen de Belgische 
wapenleveringen. In het portaal van de Sint-Niklaaskerk op de Korenmarkt werd een dodenwake gehouden bij het symbolisch 
aanwezig onbekende slachtoffer van de Belgische wapenhandel. Diensten van de RUG zouden betrokken zijn bij militair 
wetenschappenlijk onderzoek. (1'05'). 10. Door Proka werd in samenwerking met het kunSint- en kultuurverbond Brussel een 
bijzonder clown- en mimefestival georganiseerd. Beelden van de openingsvoorstelling met circus Alfred uit Tsjechoslowakije. 
Twee ideeën liggen aan de basis van de creatie 'Clowneries': spelen met een ondeindige berg papier en spelen met abstracte 
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1978 1978-04-07 Vijf nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1978. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. BRT2 omroep 
Oost-Vlaanderen brengt sinds anderhalf jaar een wekelijks live-programma 'Met wie in de drie''. Het is een radioprogramma dat 
beslist populair mag genoemd worden. Beelden van een memorabele uitzending van 22 maart met als ere-genodigde Vina Bovy. 
Presentator van dienst was Nand Baert. Aan de piano zat Rudi Sinia, producer van het programma, die zelf de artiste van de 
koninklijke opera begeleidde. (3'31'). 2. Een stralend weertje op zaterdag 18 maart. Voor de rederij Benelux een hoogdag. Zo ook 
voor het toerisme van Gent en omstreken. De Benelux III wordt immers te water gelaten. Senator Dewulf verwelkomde de VIP's, 
ondermeer de burgemeester van Zelzate en Danschutter. De meter van dit schip is mevrouw De Paepe. Op initiatief van de heer 
Luc Dewael wordt er geëxperimenteerd met 2 kleine bootjes die ieder 18 passagiers kunnen meenemen. Onlangs was er een 
proefvaart voor de commissie voor toerisme van de stad onder leiding van cultuurtoerisme-directeur Antoine Wyffels en de 
nieuwe toerismebeheerder Tony Gillesem. Het advies was unaniem positief (2'48'). 3. In de handelsbeurs werd onlangs de 9de 
editie georganiseerd van Trefpunt: Trefpunt 78. Over verzamelaars en over de fameuze Fonske Van Bambost wordt er meer 
gezegd in de volgende bijdrage van redactiemedewerker Freek Neirynck. (1'13'). 4. Met de eerste lentezon verliet circus Wiener 
meteen zijn winterkwartier langs de Destreelaan te Gentbrugge. Begin mei mag het circus van Ulli Malter in de buurt van Gent 
verwacht worden. (40'). 5. Salvatore Adamo was onlangs in Gent naar aanleiding van een gala-optreden in het Gentse casino. Het 
feestcomité van de oud-leerlingen van Sint-Amandus wou van haar 20ste galabal iets groots maken en inviteerden Salvatore 
Adamo. De dag nadien was Adamo te gast bij A. A. Gent waar hij de aftrap gaf. A. A. Gent won van Patro Eisden. (2'00'). 

Bericht van de stad 
Gent

1978 1978-04-21 Bericht van de stad Gent in 1978. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. Het stadsbestuur wil aan haar bevolking 
een efficiënte informatie geven over de juiste werking van haar dienstencentrum. Het stadsbestuur zet hiervoor een 
informatiecampagne op touw, met berichten in de krant, met affiches en vooral ook met een informatieboekje dat binnenkort in 
alle bussen van de stad zal verdeeld worden. Verder zijn er mededelingen van de ligging van de dienstencentra in stad Gent en 
de deelgemeenten. Realisatie: Securex communicatie en Daska-films. (5'06"). 
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1978 1978-04-21 Zes nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1978. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Service club 51 
Gent organiseerde een collectieve tentoonstelling in het centrumVoor kunst en cultuur, in de voormalige Sint-Pietersabdij, met 
werk van een 50-tal kunstenaars uit onze gewesten. Naast minder bekende namen ook Burssens, Raveel, Wittevrongel en 
Landuyt. De opbrengst gaat naar het vakantiekamp van gehandicapten. 2. John Massis schrijft op een bord een getal van meer 
dan 500 cijfers. Wim Klein probeert zijn eigen wereldrecord te breken: hij probeert de 73ste machtswortel te trekken uit dit getal 
van 500 cijfers, in minder dan 3 minuten uit het hoofd. Hij deed het, maar tot zijn ontgoocheling niet in een nieuw recordtijd. 3. 
Heusden is een zeer oud dorp op 8km van centrum Gent. Er loopt een tentoonstelling: "Heusden, een dorp om lief te hebben", 
een initiatief van het Groencomité naar aanleiding van het jaar van het dorp. Raymaekers opende de expositie. De Bosseveer 
hoeve op de plaats waar zich vroeger de abdij Nonnebos bevond. De scheldevallei. Het kasteel park Ganzendries. Het kasteelpark 
uit Moregem. Dankzij een klasseringsbesluit worden deze landschappen definitief bewaard. 5. De 12de antiekbeurs van 
Vlaanderen in het centrum van kunst en cultuur, voormalige Sint-Pietersabdij. Ik dit historisch kader stellen een 40-tal antiquairs 
hun mooiste en meest waardevolle kunstvoorwerpen tentoon. Dit wordt georganiseerd door het stadsbestuur van Gent en de 
koninklijke gilde van de Vlaamse antiquairs en het syndicaat voor de internationale bevordering van kunst en antiekhandel van 
Vlaanderen. Tot 1 mei. 6. De laatste tijd kreeg Gent een hoop ongewoons te verwerken. Ongewoon was bijvoorbeeld "de 
nichtenshow", een show waarin de problematiek van de homofiel in in onze maatschappij verwerkt was. Dit was een aanloop 
naar de eerste internationale homofiele dag die op 18 maart plaats had in het Floraliapaleis. Daar waren informatieve standjes, 
en de groepen die de bevrijding van homofilie als levensvorm als thema brachten. VSP volksvertegenwoordiger Ernest Blien zijn 
wetsvoorstel toelichten tot afschaffen van artikel 372bis uit de strafwet. In dat artikel staat dat homofielen pas vanaf 18 jaar met 
elkaar contact mogen hebben, terwijl die leeftijd op 16 jaar staat bij heterofielen. 
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1978 1978-05-05 Tien nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1978. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Op initiatief 
van de leden van de Motorbrigade Politie Gent startte op 1 oktober 1977 de Belgische afdeling van International Police Motor 
Club. Op 15 april ging de allereerste Motorcarrousel door en daarvoor moest promotie gemaakt worden. Vierduizend 
toeschouwers hebben in het Gentse sportpaleis een vrij indrukwekkende show gezien. Na een opwarmertje door de koninklijke 
Gentse Harmonie, reed onze motorbrigade het Kuipke binnen in gezelschap van 'L'équipe Acrobatique de la Police de Paris'. Het 
openingsnummer was voor de Gentse brigade onder leiding van Hubert Deprez. . De avond werd aan elkaar gepraat door Willy 
Brosse. Logistieke steun kwam er van klanktechnicus Marc Van Hecke. (3'05'). 2. In galerij Pantheon op de Kalandeberg wordt de 
kunstliefhebber geconfronteerd met een reeks grote artiestennamen uit binnen- en buitenland. De galerij wordt voorgesteld als 
een 'Fine Arts Center'. Prestigieuze exposities met ondermeer werken van Braque, Manguin, De Vlaminck, Bonnard, Gust De 
Smet, De Saedeleer, Albert Saverys en vele anderen. Mevrouw Geo Vindevogel heeft de artistieke leiding over de galerij. (1'03'). 
3. Een niet alledaags huwelijk in de kapel van het Gentse stadhuis. Auteur Jef Geeraerts en Eleonore Vigenon werden op 14 april 
in het huwelijk verbonden door schepen Piet Van Eeckhaut. Getuigen waren schrijfster Chris Yperman en advocaat/kok John 
Bultinck. (44')/4. In het museum voor hedendaagse kunst loopt tot 22 mei de tentoonstelling 'Jean Pierre Rayand of de eenvoud 
van een droom'. Hij is de man van de psycho-objecten (43'). 5. Het actiecomité Bourgoyen-Ossemeersen bestaat 1 jaar. In het 
kader van die vergadering en van het jaar van het dorp werd het onthaalcentrum 'De Gruto' de spil van een tuinfeest. Ook 
schepen van leefmilieu Temmerman bleef er niet ongevoelig voor. (48'). 6. De nieuwe begroting van de stad Gent werd zopas 
ingediend. Voor schepen van financiën Roels geen gemakkelijke opgave mits het gefusioneerde Gent meer kosten met zich 
meebracht dan aanvankelijk gedacht. Vanaf nu kan je boottochten doorheen Gent nemen. (37'). 7. 12de antiekbeurs van 
Vlaanderen. Opnieuw een massale belangstelling. Voor mevrouw Rita Van De Kappelle , conservator van het centrum voor kunst 
en cultuur, een zware opdracht om de kunstwerken en objecten een goede plaats te geven. (30'). 8. Sinds de fusie, en voor het 
eerst in zovele jaren werd de 'zomerlief-kermis' officieel geopend in Mariakerke. Schepen van feestelijkheden Ackerman 
verheugde er zich over dat de werkgroep in Mariakerke zo actief is. (54'). 9. Al 5 jaar zijn Motte en Guido actief in de Hotsie 
Totsie Club, een vzw. In het programma 'Bij nader inzien', kwam een rechtsreeks relais tot stand met het Amerikaans theater 
waar Johan Anthierens een gesprekje hield met de hele familie Claus. Ook minister van nationale opvoeding Ramaekers was van 
de partij. (35'). 10. In de opera werd het rerum novarum-programma gecapteerd. Een akonistische fanfare en muziekkunstenaar 
Frederik Van Melle die even terug was van weggeweest. (46'). Aan het einde een vooruitblik naar de volgende aflevering: vanaf 
19 mei, een reportage over Freek Neirynck, verzamelaar Fonske van Bost, verslag over hondententoonstelling, nieuw 
recordpoging met mister Swing. 
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1978 1978-05-18 Negen nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1978. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Het zag er 
naar uit dat de officiële start van het watertoerisme een mislukking zou worden. Toch maakte enkele moedige schepenen de rit 
naar de Benelux-boot waar de ontvangst plaats had. De voorstelling van de promo-poster werd gehouden. Het watertoerisme 
wordt gepromoot. Burgemeester De Paepe vond de marsepeinen poorter best lekker. Er waren aanmoedigingen van schepen 
Piet Van Eeckhaut voor initiatiefnemer Luc Dewael. (2'08'). 2. Minister Rika De Backer kwam naar Gent en werd er verwelkomd 
door Frank Jespers, voorzitter van de VDB Integra, een vereniging die er al geruime tijd voor ijvert ook mindervaliden te laten 
genieten van watersport. Dit bij de officiële opening van het waterskiseizoen. (59'). 3. Reportage '150 jaar stedelijk onderwijs'. 
Onder impuls van schepen van onderwijs Piet Van Eeckhaut, werd sinds de fusie het globaal stedelijk onderwijsnet grondig 
herwerkt. Het stedelijk onderwijs Gent telt zowat 3 dagkribben, 26 peutertuinen, 32 dagverblijven, een zestal kinderspeelparken 
en zelfs een stedelijk kleintjesoord. 'Naar school gaan' is een ingewikkelde zaak geworden en als welgekomen hulp bij het 
opvoedingsproces werd een psycho-medisch-sociaal centrum opgericht. De stedelijke schoolgezondheidsdienst en het stedelijk 
centrum voor medisch schooltoezicht staan niet alleen in voor het wettelijk medisch schoolonderzoek, maar ook voor andere 
onderzoeken en dienstbetoon. Een overzicht van aanvullende opleidingen wordt gegeven. Er zijn tevens heel wat na-schoolse 
mogelijkheden in de avondscholen en de muziekacademies van Gentbrugge en Ledeberg. Ook in de opvoedkunde heeft Gent 
faam verworven door de vooruitstrevenheid van de aangewende leermethodes. Sinds kort staat een eigen pedagogisch centrum 
hiervoor ten dienst. '150 jaar stedelijk onderwijs' loopt vanaf 19 mei 1978 tot zondag 28 mei in het internationaal 
congrescentrum. Dit is een interessante tentoonstelling, en tal van andere activiteiten vinden plaats. (6'13'). 4. Premier 
Tindemans kwam op dinsdag 25 april naar de aula van de Rijksuniversiteit Gent. Het seminarie voor productiviteitsstudie en 
onderzoek waarvan professor Vlerick, oud-minister, de stichter en directeur is, viert feest naar aanleiding van haar 25-jarig 
bestaan. (41'). 5. De laatste uitzending van het populaire radioprogramma van BRT2 omroep Oost-Vlaanderen 'Met wie in de 
drie''. Gasten waren Leo Martin en Gaston Berghmans. Jean Daskalides kwam opdagen en dit tot groot plezier van Leo en Gaston 
en van de zaal. Leo Martin begon zijn carrière in het orkest 'The Blue Singers' en de stichter-leider was Jean. (59'). 6. Vader 
Tamboer Bauwens in boekvorm. Dit boek werd zopas aan de pers voorgesteld door auteur Freek Neirynck in aanwezigheid van 
de pers en van Willem Bauwens, de zoon van Tamboer. (17'). 7. In aanwezigheid van de burgemeester, schepenen en talrijke 
medewerkers werd in het Gentse stadhuis het borstbeeld onthuld van oud-burgemeester Gerard Van den Daele, door voorzitter 
Meyvaert van de internationale jaarbeurs. Het beeld werd ontworpen door Geo Vindevogel en gebeeldhouwd door Andries. 
(18'). 8. In het Gentse casino werd het 15de feest van de vrijzinnige jeugd gevierd. Het was meer dan ooit een feest van de jeugd, 
want het werd door de jongeren zelf georganiseerd. (1'04'). 9. John Massis fungeerde als presentator bij een wereldrecordpoging 
vuurspuwen. Deurwaarder De Keyzer zou uitmaken of dit in het guiness book of records kwam of niet. De Zweedse fakier Mister 
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1978 1978-06-02 Identiek aan SAG_PA_DASKA_FI_063. Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 
1. Frans Van Bost heeft een heel speciale relatie met de oude markt. Elke vrijdag en zaterdag, en liefst zo vroeg mogelijk in de 
ochtend, stapt hij tussen de kraampjes. Hij gaat op een tocht naar antiek koopwaar, waarbij geen kraampjes de voorkeur 
genieten. Toch maken de prentkaarten wel het hoofddoel uit. Hij klasseert zijn Gentse stadszichten nu bijna allemaal met het 
oog op de publicatie van een catalogus waarin hij de uitgaven van de Gentse drukkerij De Graeve wil opnemen. Een interview (in 
het Gentse dialect). (2'52'). 2. De afdeling Heusden van de Bond van grote en jonge gezinnen vierde onlangs haar 50-jarig 
lustrum. In het openluchtmuseum waren oude ambachten waren er te zien. Mevrouw De Groote werd voor haar 50 jaar 
lidmaatschap extra gevierd. Het minitheater Sabbatini deed ook mee en betrok speciaal de jongeren van 12 tot 18 jaar. Jan Hoet, 
conservator van het museum voor hedendaagse kunst maakte er een volledige happening van. (1'52'). 3. Het oudercomité van 
de Laurensschool is zeer actief en organiseerde onlangs een geslaagde namiddag met onder meer 'Wachtwoord' het populaire Tv-
spel dat inmiddels van het scherm verdwenen is. Schepen van onderwijs Piet Van Eeckhaut en advocaat/kok John Bultinck deden 
mee. (52'). 4. De traditionele 9 Meimarkt in Sint-Amandsberg vond plaats. De dag begon met een ruiterstoet van manege 'De 
Hoefslag' die de markt officieel inreden. De 9 Meimarkt liep over vier dagen en het hoogtepunt blijft de grote paardenmarkt op 
de Antwerpsesteenweg. In het teken van de 9 Meimarkt organiseerden het beschermcomité en het personeel van de 
rijksscholen van Sint-Amandsberg een tentoonstelling rond het thema van de bloem met als titel: 'De schoonheid van Roos en 
Cactus'. Naast een opmerkelijke bloemententoonstelling georganiseerd in samenwerking met de beroepssector, onder impuls 
van de heer Trivier, brachten de leerlingen eigen werken rond het thema van de roos. (2'08'). 5. In het domein 'De Campagne' te 
Drongen greep vorige maand de traditioneel geworden meiboomplanting plaats. Georganiseerd door de Culturele raad van 
Drongen wordt deze viering vooral volks gehouden. Er werd een Meikoning en een Meikoningin verkozen. (55'). 6. Catch 
(worstelen) in het Gentse sportpaleis. (2'04'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
62

1978 1978-06-16 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-overs. 1. Sinds enkele jaren zijn in Gent 
werken bezig voor de waterzuivering. Met Schepen Monsaert, die openbare werken onder zijn bevoegdheid heeft, en hoofd-
ingenieur-directeur Gaston Mortier wordt een ondergronds bezoek gebracht aan een stukje Gent onder de Brugse Poort. Aan de 
Ossemeersen moet in de nabije toekomst het waterzuiveringsstation gebouwd worden. Wanneer dit deel van het nieuwe 
rioleringsnet in bedrijf zal zijn, komt het afvalwater niet meer terecht in de Studentenleie, noch in de Brugsevaart en mogen de 
omwonende geen hinder meer ondervinden van de stank. De actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen wijst geregeld op de hinder 
die zo'n zuiveringsstation in de Ossemeersen zal betekenen in een natuurgebied. (4'09'). 2. Het 'Rolleke' aan de Oude 
Schaapmarkt werd definitief gesloten. Voor de gelegenheid ging de burgemeester ook eens achter de tralies. De burgemeester 
overhandigde aan OCMW-voorzitter Plasschaert de sleutels van het gebouw, want de werkelijke eigenaar mag er terug over 
beschikken. In de politiekazerne van Gentbrugge staat het nieuwe 'Rolleke'. (1'09'). 3. Op 20 mei hield het Frans Masereelfonds 
haar eerste congres met als thema 'De eigenheid van ons vormingswerk'. Jef Turf, onder-voorzitter van de Communistische partij 
van België was hierop present. (22'). 4. Naast het jazzfestival werd in het kader van de Gentse Feesten door de vereniging Idria 
een tentoonstelling over kantwerk georganiseerd. (48'). 5. De viering van 150 jaar Stedelijk Onderwijs. Meer dan een week lang 
waren er tal van activiteiten. In avant-première werd de 'Mule Jenny', één van de machines van Lieven Bauwens, in werking 
gesteld, als pronkstuk voor de tentoonstelling van het stedelijk onderwijs. Volgens Schepen van onderwijs Van Eeckhaut vormde 
deze 'Mule Jenny' het duidelijkste bewijs dat op het einde van de 18e eeuw een industriële revolutie plaatsgreep. Onder leiding 
van Johan Coene, directeur van het stedelijk textielinstituut, werd de 'Mule Jenny' in 2,5 maand tijd hersteld. In het 
internationaal congrescentrum werd een tentoonstelling opgebouwd. Het Stedelijk Technisch Instituut nr. 1 bracht een 
Fantasiashow met zelfgemaakte mode. (3'09'). 6. Vooruitblik naar de volgende aflevering met de tentoonstelling Iconen in 
Particulier Bezit in België in het Centrum voor Kunst en Cultuur, de Europacup Cyclobal, het kruisboogtoernooi in het 
Gravensteen, kunstmarkt, de Lazy River Jazz Band met Lionel Hampton, de Nationale Federatie voor Open Scoutisme en de 
Harlem Globetrotters. (1'22'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
61

1978 1978-06-30 Identiek aan SAG_PA_DASKA_FI_061. Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-
overs. 1. Frans Van Bost heeft een heel speciale relatie met de oude markt. Elke vrijdag en zaterdag, en liefst zo vroeg mogelijk in 
de ochtend, stapt hij tussen de kraampjes. Hij gaat op een tocht naar antiek koopwaar, waarbij geen kraampjes de voorkeur 
genieten. Toch maken de prentkaarten wel het hoofddoel uit. Hij klasseert zijn Gentse stadzichten nu bijna allemaal met het oog 
op de publicatie van een catalogus waarin hij de uitgaven van de Gentse drukkerij De Graeve wil opnemen. Een interview (in het 
Gentse dialect). (2'52'). 2. De afdeling Heusden van de Bond van grote en jonge gezinnen vierde onlangs haar 50-jarig lustrum. In 
het openluchtmuseum waren oude ambachten waren er te zien. Mevrouw De Groote werd voor haar 50 jaar lidmaatschap extra 
gevierd. Het minitheater Sabbatini deed ook mee en betrok speciaal de jongeren van 12 tot 18 jaar. Jan Hoet, conservator van 
het museum voor hedendaagse kunst maakte er een volledige happening van. (1'52'). 3. Het oudercomité van de Laurensschool 
is zeer actief en organiseerde onlangs een geslaagde namiddag met onder meer 'Wachtwoord' het populaire Tv-spel dat 
inmiddels van het scherm verdwenen is. Schepen van Onderwijs Piet Van Eeckhaut en advocaat/kok John Bultinck deden mee. 
(52'). 4. De traditionele 9 Meimarkt in Sint-Amandsberg vond plaats. De dag begon met een ruiterstoet van manege 'De Hoefslag' 
die de markt officieel inreden. De 9 Meimarkt liep over vier dagen en het hoogtepunt blijft de grote paardenmarkt op de 
Antwerpsesteenweg. In het teken van de 9 Meimarkt organiseerden het beschermcomité en het personeel van de rijksscholen 
van Sint-Amandsberg een tentoonstelling rond het thema van de bloem met als titel: 'De schoonheid van Roos en Cactus'. Naast 
een opmerkelijke bloemententoonstelling georganiseerd in samenwerking met de beroepssector, onder impuls van de heer 
Trivier, brachten de leerlingen eigen werken rond het thema van de roos. (2'08'). 5. In het domein 'De Campagne' te Drongen 
greep vorige maand de traditioneel geworden meiboomplanting plaats. Georganiseerd door de Culturele raad van Drongen 
wordt deze viering vooral volks gehouden. Er werd een Meikoning en een Meikoningin verkozen. (55'). 6. Catch (worstelen) in 
het Gentse sportpaleis. (2'04'). 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr.: 
extra aflevering

1978 1978-07-14 Twee nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1978. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Het 
kunstschip Dronghene heeft zijn ligplaats aan het Oud Veer te Drongen weer verlaten. Kapitein-kunstenaar Wally Van De Velde is 
met zijn drijvende kunstgalerij op tournee door Nederland, met als eindbestemming Amsterdam. Vorig jaar trok zijn originele 
tentoonstelling van een groep Vlaamse kunstenaars aan de Pont de la Concorde in Parijs enorm de aandacht. Eind november 
vorig jaar trok een nog grotere groep onder leiding van promotor Chris Ferket naar Lissabon (met het vliegtuig dan). Op een 
poëzie-avond aan de universiteit lazen de dichters voor uit eigen werk. Enkele bekende namen waren: Jan Vercammen, ere-
voorzitter van de Vlaamse letterkundige kring, Clem Schouwenaars, Nic Van Bruggen, Raoul De Vree, en de bekende Gentenaar 
Marcel De Backer. Hun gedichten werden in het Portugees vertaald en voorgelezen op een Fado-avond, met typische 
volkmuziek. In een galerijtje in de stad werd een tentoonstelling geopend van werk van een deel van de meereizende 
kunstschilders, verenigd onder de naam 'Vlaams magisch realisme'. (4'08'). 2. Onuitgegeven beelden van de Gentse feesten. (Er 
wordt Gents dialect gesproken). (2'02'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
65

1978 1978-07-28 Vier nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1978. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. De dag van 
het paard werd voor de tweede maal te Heusden georganiseerd door Kiwanis Club Gent op de terreinen van de Artevelderuiters. 
Ze werden geplaagd door het slechte weer. Beelden van een Carrousel in musketiersuniform uitgevoerd door 12 
Artevelderuiters. De bereden rijkswacht besloot glansrijk dit geslaagd maar uitgeregend ruitertornooi. (1'00'). 2. Meer 
rijkswachtnieuws, ditmaal uit de kazerne aan de Groendreef. Kolonel Clement Iliano nam afscheid als commandant van het 
rijkswachtgebied Oost- en West-Vlaanderen. Hij is gekend van radio- en Tv-verkeersinformatie. Kolonel Verpoucke nam het 
commando over. Kolonel Brandts kreeg het bevel over de territoriale groep Oost-Vlaanderen. (1'16'). 3. Groot feest bij de zusters 
van de liefde te Gent ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de congregatie, het 50-jarig bestaan van het Sint-
Vincentiusziekenhuis en het 40-jarig bestaan van het rustoord Sint-Jozef. Zelfs de majorettes 'The Flemish Girls' uit Lokeren 
kwamen meestappen. (41'). 4. 30 juni 1978 was een memorabele dag voor de Gentse dekenij, en zeker voor dekenij Belfort 
center. De eerste echte verkeersvrije straat: de Mageleinstraat. Deken Albert Debrulle dankte het stadsbestuur. Burgemeester 
en deken wisselden enkele vriendelijkheden. Het wit-zwarte Gentse lint werd door geknipt door burgemeester De Paepe. Jan 
Hoet kondigde een origineel initiatief aan. Vanaf 1 juli is de magelijnstraat niet alleen verkeersvrij, maar tegelijk een 
openluchtgalerij. Paul Van Gyseghem stelde gedurende twee maanden zijn werken tentoon. Onder leiding van stadsarcheoloog 
Johan Vandenhautte was in de uitstalramen een historische tentoonstelling te zien. Heel wat bekende Gentenaars kwamen op 1 
juni langs: Oscaar Daeners, Zaki, Jean Daskalides, Lilly Castelle, Frans Slimbroeck en vele anderen. The Rudy Balliu Society 
Serenaders luisterden de boel op. (4'20'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
66

1978 1978-08-10 Zeven nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1978. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Beelden van 
de kunstmarkt te Drongen in 1978. The Rainbows majorettes met de boerenfanfare, de Hoedemetoeters brachten al vlug de 
stemming op deze druk bezochte markt van de deelgemeente Drongen. Eén van de hoogtepunten waren de Merchtemse 
steltlopers. De kunstmarkt van Drongen was tot voor dit jaar in handen van een groep plaatselijke kunstenaars, op initiatief van 
Wally Van De Velde. Ook mimegroep Exces was aanwezig, net als de 'Ieperse snoezepoezen' van de befaamde Kattestoet van 
Ieper. Een hondenkoers moest voor de plezierige noot zorgen. (1'57'). 2. In de scheepswerven van Langerbrugge werd druk 
gewerkt. Door de regeringen van Oeganda en Tanzania werden een aantal boten besteld die bestemd zijn voor het varen op het 
Victoria-meer. Tijdens een persbezoek werd door de directeur van de scheepswerven, de heer Raoul Wijnakker, een noodkreet 
geslaakt over de stand van de Belgische Rijn- en binnenvaartscheepsvaart. (1'53'). 3. Sedert kort, ook watertoerisme op de 
Gentse binnenwaters. Benelux bracht haar speciaal gebouwde boot in de vaart. Een boot van 6 ton moest over een brug getild 
worden. Er is nu keuze tussen de nieuwe salonboot of de vertrouwde boot van rederij De Gooiaert. (1'19'). 4. Hoewel men in de 
rijksscholen aan de Bisdomkaai met plaatsgebrek te kampen heeft, toch zijn de klaslokalen technisch goed uitgerust. Alle 
verwachtingen gaan nu voor het betrekken van een gloednieuw gebouw, met enig zicht op de Sint-Baafskerk en het Belfort. 
(1'18'). 5. In een Gentse bankinstelling waren bekende Gentenaars verenigd voor de promotie van een fotoboek over bekende 
Gentenaars. De fotograaf was Stan Kenis. (44'). 6. 27ste internationale hondententoonstelling in het floraliapaleis. Niet minder 
dan negen rasgroepen werden geëxposeerd, alles samen 1700 rashonden. De tentoonstelling werd georganiseerd door de 
koninklijke kynologische vereniging der Vlaanderen. (2'00'). 7. Gentse feesten: enkele tientallen jongeren bezetten het torentje 
op de Vrijdagsmarkt. Ze protesteerden hiermee tegen het feit dat het lakenwaterhuis leeg staat. De actie werd gevoerd door de 
actiegroep 'Ik sta leeg'. De politie trad niet op (33'). Vooruitblik naar de volgende aflevering, in roulatie vanaf 25 augustus: 
Gentse Feesten 1978 met o. m. de openingsstoet, de stunt van Waldo, het kampioenschap wortelschrepen. 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
67

1978 1978-08-25 Reportage van de Gentse Filmaktualiteiten over de Gentse Feesten 1978. Walter De Buck zorgde er voor dat zijn pleintje, Bij Sint-
Jacobs en de Vlasmarkt een aangepaste versiering kregen. De tien dagen begonnen met een fameuze kermisstoet naar aloude 
traditie. Promotie ook voor de troubadoursavonden, voor de eerste maal in de Sit-Pietersabdij. Ook Theo Daese ontbrak niet op 
het appel. Hij filmde de burgemeester en schepenen die een zojuist verschenen nummer van 'Den Agentenaar' kochten. Theo 
Daese, de onverwoestbare clown-animator van het Gents Amusement gezelschap, slaagt er ieder jaar in om goede revues voor 
het voetlicht te brengen. Ook kindertheater Stekelbeest was van de partij, net als de frivole travesties van cabaretgroep Gust De 
Rijcke. Er was steun van de randgemeentes. Het poppenspel theater Festival oogstte zoals voorgaande jaren een verdienstelijk 
succes. De meest opgemerkte groep was de groep 'Sterk en lenig' uit Drongen met trampolines. Ook op het Sint-Pietersplein 
werden de feesten ingezet, met het vertrek van twee luchtballons. De feesten werden echter vooral ingezet met de intocht van 
de Draak. Vuurspuwer Verroken, alias Waldo, bracht samen met kindertheater Stekelbeest en de Lochte Gentenaars vreugde in 
het park. In het Baudelopark werd er lustig gedanst en vuur gespuwd. Rariteiten waren er alweer in overvloed, zoals de 
eenmansband 'Het Amsterdams Vuil Harmonisch Orkest'. Er werd een poging gedaan om het wereldrecord wortelschrepen te 
verbeteren door de Gentse stroppendrager Gust Buysse, op de Vlasmarkt. Hiermee wilde hij in het Guinness Book of Records 
komen. Dit jaar las Freek Neirynck de bindteksten op de troubadoursavond in de mooie Sint-Pietersabdij. Het traditionele Bal 
1900 ging door op de Kouter. Organisator was Benny Evert. Op eentonig geroffel van een trommel hield de Orde van de Gentse 
Stroppendragers voor de vijfde maal een boetetocht. De achttien stroppen herdachten hierdoor de vernedering die keizer Karel 
de Gentenaars meer dan vijf eeuwen geleden heeft aangedaan. De Korenmarkt was verkeersvrij gemaakt. Daar vond onder meer 
de verkiezing van Miss Bomma en Mister Bompa plaats. Bertha De Corte werd Miss Bomma 1978 gekroond. Op de dag van de 
post kwam Oscar De Clippeleir voor de derde maal als laatste aan. Patrick Troch won en werd gefeliciteerd door de Miss Gentse 
feesten en animator André Vanhove. Verder, de verkiezing Gents Stropke. Een initiatief die schepen Ackerman nauw aan het hart 
ligt. Initiatiefnemer Colle, eveneens voorzitter van de Gilde van de stroppendragers, telde 16 kandidaten. Filip Bolster uit 
Wondelgem werd de winnaar. Gust Buysse werd wereldkampioen wortelschrepen. 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
68

1978 1978-09-08 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-overs. 1. Een meerlingenstoet in 
Lovendegem. In de grote tent van de kleinveefeesten kwamen 1500 mensen samen en toen kon de hele verzameling twee- en 
drielingen aan de wedstrijd beginnen. (2'04'). 2. De VVW Integra in Eke-Nazareth kan terugkijken op een geslaagde watersport 
zesdaagse met als hoogtepunt een spectaculaire waterskishow. Er waren ook demonstraties van mindervaliden. De voorzitter 
Frank Jespers presteerde knap. (1'46'). 3. Geitenkeuring in Sint-Martens Latem, een vooroorlogse traditie. Voorzitter Van 
Cauwenbergh van het organiserend sport- en feestcomité nam zijn taak ter harte. Toneelgroep 'Vranck en vroom' kwamen met 
een middeleeuws wagenspel. (1'10'). 4. Lichtstoet in Ledeberg met als thema 'Symbolen van volkeren en landen'. Wagens over 
onder andere Trinidad, Oostenrijk en Vlaanderen. De wagen van Miss Lichtstoet sluit de lichtstoet af. (1'31'). 5. In de 
wandelgangen van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg in Gent een interessante tentoonstelling: 'Brecht en het Berliner 
ensemble'. Jef Demedts, waarnemend directeur, kreeg hiervoor de medewerking van de ambassade van de DDR. In een 
volgende aflevering aandacht voor de producties van de NTG dit speeljaar. (20'). 6. Met dokter Herman Thiery, beter bekend 
onder zijn schrijversnaam Johan Daisne, is een heel gevoelig en diep menselijk kunstenaar heengegaan. Een beknopte 
levenshistorie. (1'11'). 7. Op terugreis uit de Ardennen hielden voertuigen die op 18 augustus in en rond Bastogne deelnamen 
aan de historische reconstructie van de bevrijding van de stad in december '44, even halt op het Sint-Pietersplein. (1'17'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
69

1978 1978-09-22 Zeven nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1978. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Het 
gewestelijk brandweerkorps Merelbeke hield op 10 september een opendeurdag. De brandweer Merelbeke kon zowel aan 
rechtstreekse oproepen gevolg geven als via de 900 permanentiedienst, met als leuze 'Dienstbaar zijn aan de gemeenschap'. 
(1'37'). 2. Burgemeester en mevrouw De Paepe haastten zich naar de jaarlijkse Taptoe, een organisatie van het festival van 
Vlaanderen en de internationale jaarbeurs. Een opmerkelijke show werd aangeboden door de Amerikanen met de Band of the 
US Infantry Division 'Pathfinder'. Voorzitter Meyvaert verwelkomde de Britse ambassadeur en het feest kon beginnen. 250 
muzikanten uit Engeland, Amerika en van bij ons met een optreden van de 70 man sterke muziekkapel van de rijkswacht onder 
leiding van kapitein commandant Roland Cardon. Ongewoon misschien in een Taptoe was de still drill uitgevoerd door een 
peleton leerling-onder-officieren van de rijkswachtschool onder leiding van luitenant Lochters. (2'01'). 3. Begijnhoffeesten 1978. 
De burgemeester van het Begijnhof bracht een hulde aan Hélène Maréchal, die hier een heel deel van haar leven sleet. 
Ceremoniemeester Luk De Bruyker zorgde voor de sfeer en zang. OCMW voorzitter Plasschaert verving de schepen van 
monumentenzorg. Er kwam een gedenkplaat aan het huisje van Maréchal. Een ontwerp van Michel Bracke. Meneer Maréchal 
woonde uiteraard de plechtigheid bij. De acteurs en actrices van de Minardschouwburg waren getooid in 'belle époque' kledij. 
(1'25'). 4. In de Vaartstraat werden twee nieuwe woonblokken ingewijd door schepen Amanda Foket. Eén woonblok voor de 
derde leeftijd, de tweede blok voor gezinnen met kinderen. Het OCMW wil op het gelijkvloers een dienstencentrum oprichten 
voor alle mensen van de buurt. Door de burgemeester werd een gedenkplaat onthuld. (51'). 5. De 33ste editie van de 
internationale jaarbeurs. Voorzitter Meyvaert verwelkomde de burgemeester, oud-minister Willy De Clercq, en de jongere 
schepen Van Eeckhaut. Ere-gast en spreker was Willy Claes, minister van economische zaken. De vertegenwoordiger van de 
koning, generaal-majoor Segers deed zijn intrede in de grote congreszaal van het internationaal congrescentrum, waar de 
voorzitter namens de beheerraad het talrijke publiek verwelkomde. Minister Claes beklemtoonde dat Sidmar één van de meest 
performerende staalbedrijven is dat door een herstructureringsprogramma van de staalnijverheid terug op de eerste plaats zal 
komen in de internationale competitie. Dit jaar was Finland het gastland. Een speciale verwelkoming was er aan de BRT2 stand 
met Nand Baert en directeur Herman Verelst. (2'17'). 6. Daska-films ontving in haar studio minister Claes. Jacques Dubrulle vroeg 
de heer Claes of zijn aanwezigheid op de Gentse jaarbeurs in een bepaalde context diende gezien te worden. Er volgt een 
interview met de minister. (1'02'). 7. Een niet alledaagse activiteit in de Gentse haven. Enkele duizenden Amerikaanse militairen 
ontscheepten er in het kader van een groots najaarmanoeuvre in Duitsland, operatie 'Reforger' was een gevolg van de 
terugtrekking van de Amerikaanse soldaten uit West-Duitsland. Navo opperbevelhebber Generaal Haig was present om de 
ontschepping van jeeps, vrachtwagens, pantserwagens en helikopters te volgen. (1'40'). 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
70

1978 1978-10-06 Zeven nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1978. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Op de 
internationale jaarbeurs van Gent ging de aandacht onder ander naar de spectaculaire skateboard-demonstraties. Finland was 
tijdens deze editie het gastland. Ze organiseerden een modeshow. Voor de Finse dag kwam minister De Backer. Een traditionele 
herinneringsschaal werd overhandigd door voorzitter Meyvaert aan de Finse ambassade. Op de jaarbeurs ook inlands fruit en 
wel in de verzorgde stand van de nationale dienst voor afzet van land- en tuinbouwproducten. Ook directeur Trivier was 
aanwezig. De hoogdag was de Chinese dag, ondermeer bijgewoond door minister van financiën Geens. De ambassadeur van 
China bevestigde de officiële deelname van China aan de jaarbeurs van 1980. Het officiële slot was het plechtig diner der natiën, 
georganiseerd door het consulair korps van Gent. De deken beklemtoonde de bijzonder samenwerking met de jaarbeurs. (3'11'). 
2. Op de gevel van Ajuinlei nummer 6 schilderde Moira Schiffer een fresco. Het motief van deze fresco is Fauna, de godin van de 
dierenwereld, en Flora, de godin van de bloemenwereld, met daarbij de centrale figuur Zephius. (1'30'). 3. Het gerenomeerde 
team Wolfenbüttel, uit de hoogste Duitse basketbalafdeling, was in Gent te gast bij Hellas BBC. Voorzitter Raymond De Rijcke 
kon een nieuwe Amerikaanse speler, Chris Fagon, voor het eerst in lijn brengen. Hellas won. (1'17'). 4. Gentenaars zijn 
frieteneters. Beelden van een frietkot-opening, waar de eigenaar oog had voor de mindervaliden. The Rudy Balliu Trio was ook 
aanwezig, net als Marc Van Hecke. (53'). 5. In een laboratorium van het A. Z. onderzocht professor Lockx verschillende 
plastiekverpakkingen op hun kwaliteit voor het behoud van levensmiddelen. Prof. Lockx is de voorzitter en oprichter van het 
Belgisch instituut voor warenkunde en technologie. Onlangs werd in de gebouwen van de VUB een symposium georganiseerd 
waar de Gentse professor voornamelijk sprak over de problemen van de verpakking en in het bijzonder van plastiekverpakking in 
het huisafval. (37'). 6. Een hondertal dorpsmensen uit Bulgarije zorgden voor echte Bulgaarse dorpsfeesten in het Gentse 
sportpaleis. Een organisatie van de drie BRT-omroepen en Proka. De kostuums, de muziek en de dansen waren zeer 
uiteenlopend en boden een mooi overzicht van de oorspronkelijke folklore ten zuiden van de Stara Planina, de Balkan-keten. 
(1'02'). 7. Theo Daese werd in de bloemen gezet naar aanleiding van 35 jaar cabaret. Hij speelt nu in de eigen schouwburg de 
vroegere Kameozaal. (40'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
71

1978 1978-10-20 Acht nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1978. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. De 
ambassadeur van Frankrijk werd op 6 oktober door de burgemeester van Gent begroet. Ook de burgemeester van de 
Jumelagestad Sint-Raphael was present om de officiële plechtigheid van de Franse veertiendaagse mee te maken. De officiële 
toespraken werden gehouden in de Raadszaal. Vanwege de stad Gent was er een miniatuur Klokke Roeland voor de 
ambassadeur, de heer Huré, die eveneens het Gulden boek tekende. In het centrum voor kunst en cultuur werd een drievoudige 
tentoonstelling geopend. In de crypte een tentoonstelling Franse fotografie anno 1978. De schepen van cultuur opende een 
andere uitzonderlijke tentoonstelling, open tot 12 november in het MSK, over de bateau la voir, een gebouw in mont Martre. 
Werk van Picasso, Modigliani, George Bracke en anderen. In hetzelfde MSK, Henri Mattise en de hedendaagse Franse kunst. In 
het teken van de Franse 14-daagde kreeg Gent ook het bezoek van twee schepenen van de Franse marine. (2'58'). 2. De drugvrije 
therapeutische gemeenschap 'De Sleutel' in de Spanjeveerstraat 18 te Mendonk is aan zijn 5de werkjaar toe. Van een niet-
gestructureerd jongerenbegeleidingscentrum evolueerde 'De Sleutel' tot een door het ministerie van volkgezondheid erkend 
therapeutische gemeenschap met 7 vaste medewerkers. Geert Derre is verantwoordelijk voor de therapeutische gemeenschap. 
Het publiek kan er kennis mee maken op een opendeurdag (52'). 3. Het Nederlands Toneel Gent pakte uit met een interessante 
productie, 'Sacco & Vanzetti'. Dit toneelwerk van Mino Rolli en Luciano Vincenzoni werd voor het eerst in het Nederlands 
opgevoerd. Regisseur was Hugo Van Den Berghe. Walter Moeremans speelde de rol van Sacco terwijl Herman Coessens de rol 
van Vanzetti voor zijn rekening nam. Naar aanleiding van deze productie organiseerde het NTG een gespreksavond met 
historicus, professor Herman Balthazar, journalist Willy Courteaux en acteur Wim Van Rooij die een boek schreef over dit werk. 
(1'00'). 4. Niemand minder dan Berend Boudewijn kwam naar de opname van 'Met wie in de drie''. Dit programma dat normaal 
live wordt opgenomen op dinsdagmiddag werd voor één keer in de KNS opgenomen. De mobiele studio van de BRT werd 
hiervoor ingeschakeld. (38'). 5. Een nieuwe aanwinst voor het Ganda sportcentrum, in de Kapiteinstraat, een opblaasbare 
reuzentent werd tijdens het winterseizoen geplaatst op de steengruis tennisbaan. Voor de openingsmatch werd een 
tennisdemonstratie gehouden door meervoudig Belgisch kampioen Bernard Mignaut en Alain Stevaux. (27'). 6. Voor het eerst 
was er een internationale muntenbeurs in het congrescentrum. De organisatoren, Gent West Muntcentrale, willen de 
numismatiek verspreiden en voor iedereen toegankelijk maken. (35'). 7. Het onlangs opgericht centrum voor stadsanimatie 
kwam met een molenproject op de proppen. De bezichtigde windmolen drijft een drukpers waarmee blad voor blad gedrukt 
wordt volgens aloude ambachtelijke methodes. (32'). Vooruitblik naar de volgende aflevering: een interview met Willy Claes en 
Gentse politici over de economische toestand in Gent en enkele uittreksels uit 35 jaar Theo Dease. (13'). 8. De onvergetelijke 
clowns 'I Colombaioni' waren voor een avond in Gent. Beelden van enkele minuten commedia dell'arte: live. (2'55'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
72

1978 1978-11-03 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-overs. 1. Henri Maeren stichtte 25 jaar 
terug poppentheater Magie en dat werd gevierd. In het centrum Reinaert een officiële plechtigheid plaats. De heer De Broe 
vertegenwoordiger van minister De Backer overhandigde de medaille. Henri Maeren speelde 35 jaar Pierke. Een uittreksel van de 
jubileumviering wordt getoond. (1'59'). 2. In een kunstgalerij te Antwerpen was er de première van een tentoonstelling van Hugo 
Claus. Er waren tekeningen en collages te zien. Ook Sylvia Kristel en broer Guido Claus waren present. Bert Popelier 
presenteerde een nieuw werk 'De hofnar spreekt', hetgeen 'het langste anarchistische gedicht in de Nederlanden' zou moeten 
zijn. (1'10'). 3. De eerste brandblusboot van Gent, genaamd Roeland, wordt in gebruik genomen. Ook de burgemeester was erbij. 
Er was ook wat kritiek: er was gekozen voor een Duitse fabrikant, in plaats van een Belgische. (1'28'). 4. Molière of Philippe 
Caubère werd op het stadhuis van Gent ontvangen door de Schepen van Cultuur, en dit naar aanleiding van het Persgala 1978. 
Het persgala van Oost- en West-Vlaanderen werd georganiseerd door Securex Communicatie en de film van Ariane Mnouchkine 
'Molière' werd voor het eerst in België aan het Gentse publiek vertoond. Voorzitter van de persbond stelde de drie overgekomen 
acteurs voor. Een maaltijd volgde in The Horseshoe. (50'). 5. Ter gelegenheid van de Franse veertiendaagse was er een gala-
avond in de Koninklijke Opera met als superattractie het fabelachtig spektakel van het festival van Parijs. Een ballet, in 
choreografie van Christine Pearce en Chris Georges kreeg heel wat bijval. Hoogtepunt werd de kapselcollectie herfSint-winter 
78/79, voorgesteld door het Syndicat de la Haute Coiffure Française. (1'15'). 6. Beelden van een voetbalwedstrijd: A. A. Gent 
tegen Eendracht Aalst. Gent scoorde zes maal. (1'32'). 7. De vijfde Internationale Jumping te Zwijnaarde, in manege De Hoefslag. 
Phillipe De Meersman en Leon Temmerman zijn er de organisatoren van. (16'). 8. Een kort uittreksel naar aanleiding van 35 jaar 
Theo Daese. (1'34'). 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
73

1978 1978-11-17 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-overs. 1. In het Museum voor Sierkunst een 
tentoonstelling gewijd aan de meubelcreaties van Emile Veranneman. Hugo Claus was ook aanwezig. (53'). 2. Opperdeken 
Mortier kwam opdagen op de gemeentebond van de verenigde straten in Wondelgem. Ook burgemeester De Paepe was 
present. Voorzitter Walter Créki bracht een gevat historisch overzicht. (52'). 3. In galerij Koch in Den Haag was de Nederlandse 
presentatrice Mies Bouwman aanwezig op de vernissage van een tentoonstelling van de Gentse kunstschilder Jef Wauters. (55'). 
4. In aanwezigheid van Gloria Swanson opende jaarbeursvoorzitter Meyvaert de Tweede Natuurbeurs in het Gentse 
Floraliapaleis. Taxistop en Moeders voor Moeders waren aanwezig. (1'13'). 5. Aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 
in Gent bestaat de specialisatie animatiefilm meer dan 15 jaar. Onder leiding van de gerenommeerde Vlaamse cineast Raoul 
Servais is er een opleiding van vier jaar te volgen. De academiedirecteur is tevens de voorzitter van Bilifa. Ook Carrefour 78 was 
in Gent. Gent was drie dagen lang het animatiecentrum van de wereld. (1'08'). 6. 17 oktober 1978 in het Congrespaleis: eerste 
informatiesalon van de voltooien en speciale technieken afbouw. Schepen van Openbare Werken Monsaert was erbij. De 
vakbeurs werd georganiseerd door de Regionale Syndikale Kamer van het bouwbedrijf gewest Gent. (1'00'). 7. De nieuwe lp van 
The Rudy Balliu Society Serenaders 'Harbour Lights' werd door havenkapitein Dewilde voorgesteld. Burgemeester De Paepe 
ontving het eerste exemplaar. (50'). 8. Honda Europe bouwt aan een assemblagebedrijf. Het vrachtschip de 'Golden Ace' (schip) 
met 3000 wagens uit Japan kwam aan in Gent. (1'03'). 9. Theatergroep Radeis speelde in Arcanet op 26 november en 3,4 en 5 
december. (2'01'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
74

1978 1978-12-01 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-overs. 1. Sinterklaas komt aan in Gent (48'). 
2. In galerij Dewever stelde kunstenaar Jan Burssens enkele recente werken tentoon. Vriend en kunstschilder Pjeroo Roobjee 
was er ook. Burssens, tevens leraar aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, geniet een internationale faam. (30'). 3. 
Een geënsceneerd feestje op de autoweg Ninove-Meerbeke. Dit voor een kerstproductie voor televisie van Jean-Pierre De 
Decker. Het kerstverhaal is van de hand van Roger Van Ransbeek. (1'18'). 4. Een demonstratie in de Dagkribbe 2 van het Stedelijk 
Onderwijs. Er werd getoond hoe een opblaasbare glijbaan gebruikt kan worden voor het evacueren van kinderen, zieken en 
gehandicapten tijdens een brand. Een primeur in België. (56'). 5. 'Brel, een rekonstruktie', door theater Arena en regisseur Jack 
Van De Velde, brengt hulde aan Jacques Brel. De scenario- en liedjeskeuze zijn van Walter Ertvelt, vooral bekend als producer en 
tekstschrijver. De vertolkingen waren van Marijn De Valck, Wim Huys en Carmen Jonckheere. Directeur Jacques Veys bevestigde 
hiermee dat muziektheater ook in Vlaaderen mogelijk is. (57'). 6. In kunstsalon Hungria, miniatuurschilderwerkjes en 
keramiekscheppingen van Hugo De Putter en tevens keramiek fantasietjes van Ria Blansaer. Het kunstenaarsechtpaar 
exposeerde in de galerij te Destelbergen. (26'). 7. In de pas geopende galerij Gaguin in de Citadellaan stelde de jonge beloftevolle 
Oostendenaar Luc Outene tussen kostbaar antiek, houten en terracotta beeldhouwwerken tentoon. (14'). 8. Een nieuwe 
minivoetbalbeweging werd in Gent opgericht, Minivobe. In de sporthal te Merelbeke werd een thuismatch georganiseerd tegen 
de ploeg Arens. A. A. Gent speler Giba kwam de trofee officieel overhandigen. (26'). 9. Een hal van het Floraliapaleis werd 
omgetoverd in een spektakelzaal voor een optreden van de Franse chansonnier Charles Aznavour. (35'). 10. Er wordt in Gent de 
laatste hand gelegd aan de opnamen van 'Mijn vriend', een langspeelfilm naar de zaak Jespers van Fons Rademakers. (33'). 11. In 
Antwerpen was de Europese première voor 'Death on the Nile'. Hoofdrolspeler Peter Ustinov kwam voor de première speciaal 
naar Antwerpen. Jacques Dubrulle stelde hem aan het publiek voor. (16'). 12. In het textielhuis speelde het Multatulitheater 
'Menuet', in regie van André Vermaerke. Auteur Louis Paul Boon was op de première aanwezig. Hij ontving eerder de grote drie-
jaarlijkse staatsprijs ter bekroning van zijn schrijversloopbaan. Walter Vandermassen liet zijn snor knippen, speciaal voor de 
opvoering. (31'). 13. Op 24 november bezetten Gentse studenten het rectoraatsgebouw. Een indrukwekkende politiemacht werd 
hiervoor ingeschakeld en ooggetuigen verklaarden dat studenten brutaal werden behandeld. (59'). 14. De studenten waren 
opnieuw present op de opening van de 38ste 6-daagse in het Gentse sportpaleis. De Ronde van de Toekomst werd door Vaarten-
Colyn gewonnen. Voor Ferdinand Bracke (beeld met ploegmaat De Bosscher) zijn laatste 6-dagen in Gent en meteen de kans om 
een revanche te nemen. Gouverneur De Kinder gaf het startschot en zes dagen lang was er sport en feest in het Gentse Kuipke. 
De ploeg Patrick Sercu en wereldkampioen Gerret Kneteman wonnen met de punten deze 38ste 6-daagse. (1'22'). 15. In het 
stadscentrum bracht de werkgroep improviserende musici zomaar vrije geïmproviseerde muziek. Dit alles in het teken van een 
onlangs georganiseerd driedaags festival 'Free Jazz Festival'. De Kouter en het Sint-Pietersstation waren de bezochte locaties. Gentse 

Filmaktualiteiten, nr.: 
jaaroverzicht 1978

1978 1978-12-15 Jaaroverzicht van de Gentse Filmaktualiteiten van 1978 in Gent met verschillende items over de gebeurtenissen van het jaar over 
actualiteiten, sportevenementen, beroemde Gentenaren, cultuur, toerisme en kunst. Enkele onderwerpen zijn de nieuwe 
boottochten die door de grachten van Gent worden uitgevoerd, het afscheid van Eddy Merckx, de intrede van skateboarden, de 
Europacup Cyclobal, het afscheid van de hoofd-bibliothecaris, de opening van de internationale jaarbeurs, de viering van 150 
Gents Stedelijk Onderwijs, de Carrefour animatiefilm groep, een voetbalwedstrijd van KAA Gent, de opvoering van een 
toneelstuk van Molière, de eerste vrouwelijke agenten die hun eed aflegden, de première van de film Le Passe Simple, het Gent 
Jazz Festival, verschillende kunstexposities, het proces Jespers en de Fons Rademakers film die hierover werd gemaakt, de 
Gentse feesten. 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr.: 
jaaroverzicht 1978

1978 1978-12-15 Jaaroverzicht van de Gentse Filmaktualiteiten van 1978 in Gent met verschillende items over de gebeurtenissen van het jaar over 
actualiteiten, sportevenementen, beroemde Gentenaren, cultuur, toerisme en kunst. Enkele onderwerpen zijn de nieuwe 
boottochten die door de grachten van Gent worden uitgevoerd, het afscheid van Eddy Merckx, de intrede van skateboarden, de 
Europacup Cyclobal, het afscheid van de hoofd-bibliothecaris, de opening van de internationale jaarbeurs, de viering van 150 
Gents Stedelijk Onderwijs, de Carrefour animatiefilm groep, een voetbalwedstrijd van KAA Gent, de opvoering van een 
toneelstuk van Molière, de eerste vrouwelijke agenten die hun eed aflegden, de première van de film Le Passe Simple, het Gent 
Jazz Festival, verschillende kunstexposities, het proces Jespers en de Fons Rademakers film die hierover werd gemaakt, de 
Gentse feesten. 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
76

1978 1978-12-29 Nieuwsitems over actuele en lokale gebeurtenissen in Gent met begeleidende voice-overs. 1. 3 jaar Gentse filmactualiteiten 
werd in cinema Majestic 2000 gevierd in aanwezigheid van heel wat VIP's en de afgevaardigde van minister Willy Claes. De 
traditionele feesttaart werd door schepen Vandewege aangesneden. (30'). 2. Op 6 december stapten meer dan 3000 studenten 
in de straten van Gent op tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld en tegen het politieoptreden van de niet aangevraagde 
betoging van eind november '78. De rector stapte mee op, met een tiental professoren. (1'08'). 3. Voetbaltrainer Ernst Happel en 
hardfietser Roger De Vlaeminck samen in competitie op het groene laken. De twee sportsterren waren de eregasten op het 
jaarlijkse nationaal kampioenschap van sportjournalisten. Eindoverwinnaar werd Fredje Daman van Het Laatste Nieuws. De 
organisatie was in handen van dekenij Sint-Pieters buiten. De onlangs opnieuw gestartte dekenij had een nieuwe deken, de heer 
Albert Rotiers. (2'34'). 4. Nog steeds sporen van studentenacties in auditorium E van de rijksuniversiteit Gent. Professor Dr. Frans 
Vyncke van de Vlaams-Poolse kulturele vereniging bracht hulde aan Louis Paul Boon. Daarvoor was een Poolse vertaling 
verschenen te Warschau van Boon's roman 'Vergeten straat'. Een speciaal nummer van het Poolse tijdschrift 'Literature na 
Swiecie' (wereldliteratuur) werd aan deze Vlaamse auteur gewijd. (41'). 5. De herdenking van de 100ste verjaardag van de 
geboorte van Karel van de Woestijne werd door de provincie gevierd. De academische feestrede werd door Dr. Coupé (alias 
Anton van Wilderode) uitgesproken. Tine Ruysschaert las voor uit het werk van de dichter. Gouverneur De Kinder bracht hulde 
aan deze Vlaamse auteur. (28'). 6. Wetgevende verkiezingen 1978. Interviews met de 5 lijsttrekkers: Wilfried Martens van de 
CVP, Gilbert Temmerman van de BSP, Willy De Clercq van de PVV, Frans Baert van de VU en Jef Turf van de KP. Gentenaar Rudy 
Balliu zette met 'The original Flemish ragtime orchestra' de verkiezingsnacht in op de Vlaamse televisie. Hoofdredacteur Julien 
Peeters en journalist Jacques Vandersichel stonden samen met de volledige nieuwsdienst in voor de presentatie van deze avond. 
Professor Henri Picard gaf randcommentaar. Hugo Schiltz van de volksunie was de verliezer. Willy De Clercq was de winnaar. 
(interview). Er volgde nog een interview met Wilfried Martens. Jan Schodts interviewde Leo Tindemans. (5'37'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
77

1979 1979-01-12 Nieuwsitems over actuele en lokale gebeurtenissen in Gent met begeleidende voice-overs. 1. Beelden van de Gentse 
sneeuwpret. (1'04'). 2. De groep 'Radijs' genoot in Arcanet een groot succes. Een kort fragment van een tafereeltje, in het park 
opgenomen, gebracht door 'Radijs'. (56'). 3. Analyse van de Gentse kranten, een reportage van Fred Braeckman. Vier kranten 
konden Gents genoemd worden: Het Volk, De Gentenaar, Het Laatste Nieuws en Vooruit. Een vijfde, Gazet van Antwerpen, heeft 
nog wel een eigen nieuwsgaring in Gent, maar het kantoor is sinds kort verdwenen. De Vooruit verscheen toen als een Gentse 
editie van 'De Morgen'. De stichters van Het Volk waren Gustaaf Eylenbosch en Arthur Verhaegen. Kannunik Jules Verschueren, 
die eerst in de Gentse Drabstraat een eigen drukkerij stichtte en later aan de Ketelvest, lag aan de basis van De Gentenaar. Het 
Laatste Nieuws, waarvan de Gentse redactie momenteel aan de Nederkouter is gevestigd, is niet in Gent gegroeid. Ze verscheen 
het eerst in Brussel. Een geschiedenis van de kranten wordt geschetst. (5'40'). 4. Het lunchtheater is failliet maar de acteurs doen 
verder. Beelden van 'Tusschen de soepe en de petoiters', een uitreksel uit 'Sint-Niklaas kapoentje'. (3'02'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
78

1979 1979-01-26 Nieuwsitems over actuele en lokale gebeurtenissen in Gent met begeleidende voice-overs. 1. Sfeerbeelden van de winter: 
ijsschaatsen in Overmere-Donk. (56'). 2. Holiday on Ice in het Gentse sportpaleis, van 6 tot 12 februari. (1'07'). 3. Nadat 
burgemeester De Paepe verklaarde ergens 10 ton zout te hebben gevonden, kwam op 18 januari 1979 een schip uit Duitsland 
aanvaren. De stad Gent en omstreken beschikken terug over zout. (40'). 4. Het 57ste autosalon op de Heizel stond dit maal in het 
teken van de bedrijfswagens. De secretaris-generaal van dit salon is een Gentenaar, de heer Standaert. Een Volvo-truck, in Gent 
gefabriceerd werd verkozen tot vrachtwagen van het jaar. (38'). 5. Een Indonesische avond. Onder het goedkeurend oog van de 
ambassadeur werd een show van traditionele klederdrachten gehouden. Voor het eind van de avond kende elke Gentenaar 
typische gerechten als 'nasi lontong' en loempia. (1'02'). 6. De Gentse etser Jurgen Schneider heeft op de persconferentie in 
galerij Kaleidoskoop een nieuwe map voorgesteld die hij heeft gemaakt samen met teksten van Louis Paul Boon en Fred 
Braeckman. 'Mieke Maaike en ik' noemde Boon de map en schreef er een speelse tekst bij. Fred Braeckman ging even 
grasduinen in de droomanalyse en vertrok van het feit dat Mieke Maaike in de eerste plaats een soort sprookje is. (31'). 7. Van 
26 januari tot en met 4 februari wordt te Gent het 6de internationaal filmgebeuren georganiseerd. Op de persconferentie 
deelden de inrichters de oprichting van een vzw mede. (18'). 8. Een nieuw initiatief te Gent, op het Sint-Michielspleintje, is een 
koffiehuis open. De initiatiefnemer is Jan Colpaert, die maandelijks hoopt een fototentoonstelling te openen. (15'). 9. Gent kreeg 
het bezoek van de Amerikaanse Eileen Ford, directrice van een wereldberoemd fotomodellenbureau uit New York. Pierre 
Eggemont, directeur van het Gentse models office ging er prat op dat deze dame één van zijn modellen ging uitkiezen om een 
carrière te beginnen in Amerika. De 17-jarige An Van Bauwel werd de gelukkige. (53'). 10. Voor de nieuwste productie van 
Arcanet werd door academie-directeur Pierre Vlerick een groots decor geschilderd. Het gespeelde 'De Vos' in Arcanet werd door 
Jo Gevers geregisseerd. (53'). 11. Heel wat inwoners van Wondelgem trotseerden het gure winterweer voor de 4de 
Driekoningenstoet en de Steravond. (45'). 12. Het Gentse kindertheater Stekelbees bestond bijna 4 jaar. Het begon wel als 
poppentheater. Sinds september 78 zijn ze erkend als professioneel theater, net nadat ze tijdens de Gentse feesten met de 
kinderen een burcht voor de draak hadden gebouwd aan Sint-Jacobs. Binnenkort heeft Stekelbees in Sint-Amandsberg een eigen 
theatertje. (1'14'). 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
79

1979 1979-02-09 Zeven nieuwsreportages over lokale gebeurtenissen in Gent. Nederlandstalige voice-overs geven uitleg. 1. Gent is een eeuweling 
rijker. De krant De Gentenaar verscheen namelijk voor het eerst op 27 en 28 januari in 1879. De medewerkers van de jubilerende 
krant werden op het stadhuis ontvangen door burgemeester De Paepe. (1'06'). 2. Men wordt "besmet" door de "witte konijn 
plaag", d. w. z. men draagt pin buttons van witte konijnen. 3. De 74-jarige Gentse componist Louis De Meester heeft onlangs de 
5 jaarlijkse staatsprijs ter beloning van een kunstenaarsloopbaan toegewezen gekregen. Zijn levensgeschiedenis werd 
meegegeven. (2'41'). 4. 'Topkonferentie' is de nieuwste productie van theatergezelschap 'Bent', onder leiding van Jaak 
Vissenaken. Het Willemsfonds haalde het gezelschap voor één avond naar de Club van het Lakenmetershuis op de Vrijdagsmarkt. 
'Topkonferentie' startte in Gent bij Proka en gaat daarna op tournee door Vlaanderen. (2'29'). 5. Beelden van het 57ste 
autosalon. Commissaris-generaal Standaert, een rasechte Gentenaar, noteerde 30% meer bezoekers. (1'06'). 6. Een terugblik op 
het 6de internationaal filmgebeuren. Op de openingsvoorstelling speelde Parisiana, en de toeschouwers werden meteen in de 
sfeer gebracht voor de Europese première van een vergeten en verborgen film van Chaplin 'A woman of Paris'. Keith Rothman, 
de man die de belangen van Chaplin's filmproductie-maatschappij verdedigde, was present. King Hu, de realisator en producent 
van de prachtige film 'A touch of zen', was speciaal overgevlogen van Hong Kong. Ook de beroemde Hans-Jürgen Syberberg, 
realisator van de 7uren durende film 'Hitler, ein film aus Deutschland' was in Gent. (1'22'). 7. Het gaat goed in Gent met het 
toerisme. In 1978 werden er 5910 bezoekers meer genoteerd aan de Gentse musea en monumenten dan in 1977. Het 
infobureau voor toerisme in de Borluutstraat kreeg 168 bezoekers meer. Aan het Gouden Leeuwplein komt er over enkele jaren 
een nieuw bureau voor toerisme (1979). (45'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
80

1979 1979-02-23 Negen nieuwsreportages over lokale gebeurtenissen in Gent. Nederlandstalige voice-overs geven uitleg. 1. Het oudercomité van 
de rijksbasisschool te Mariakerke organiseerde heel wat activiteiten. De leerlingen van deze school hebben zelf een project 
uitgewerkt met als thema 'de schoolspeelplaats'. Dit initiatief kaderde in het jaar van het kind. De toneelvoorstelling 
'Puntje'Puntje'Puntje' werd druk bijgewoond. (1'02'). 2. Onlangs werd in Gent een boeiende tentoonstelling over 'Industriële 
archeologie in Groot-Brittannië' geopend. De 'Vlaamse vereniging voor industriële archeologie' in Gent, droeg bij tot de 
klassering van het machine- en ketelhuis van de fabriek Alsberge Van Oost. (1'23'). 3. Op uitnodiging van het verbond van 
christelijke werkgevers en kaderleden was burggraaf Gaston Eyskens in Gent te gast. Burgemeester De Paepe en Willy De Clercq 
volgden de uiteenzetting. (44'). 4. Begin 1979 werd in de Sint-Pietersabdij de 'Welzijnsraad van Gent' opgericht. (38'). 5. In galerij 
A. Vyncke Van Eyck exposeerde Gabrielle Simons. In 1977 exposeerde zij in het museum voor schone kunsten waar zijn met haar 
werk 'Gent-Zeehaven' een eerste prijs behaalde. Ze ontwierp ook in Italië kostuums en decors, ondermeer voor de Scala van 
Milaan. (36'). 6. Onlangs overleed in het kasteel van Zwijnaarde, baron E. De La Faille, na 53 jaar lang burgemeester te zijn 
geweest in deze gemeente. Het kasteel was in de 15de eeuw het buitengoed van de abt van de Sint-Pietersabdij. (1'11'). 7. De 
22ste Textirama, de algemene vakbeurs voor textiel en kleding, werd een groot succes. (1'39'). 8. De Jamclub werd officieel 
geopend. Vroeger gevestigd in de Sint-Margrietstraat, verhuisde deze vzw voor jongeren naar Meulestede. De Jamclub is een 
kind van MJA afdeling Gent. Federaal secretaris Daniël Termont kon ondermeer schepen Temmerman verwelkomen. In de zaal 
voor Budo-sporten werden enkele demonstraties in judo en karate gegeven. (1'07'). 9. In haar woning te Etikhove bereide 
ontwerpster Yvette Lauwaert de tentoonstelling voor die begin maart geopend werd in het Gentse museum voor sierkunsten en 
ambachten. De luxe van haar artistieke creaties kon Yvette Lauwaert zich veroorloven door daarnaast les te geven en een 
boetiek in Gent te runnen samen met echtgenoot Guido. Yvette Lauwaert showde haar ontwerpen ondermeer al in de Sint-
Pietersabdij en in de galerijen Bekaert en Veranneman. En nu worden haar schetsen, lappen en kleren tentoongesteld in het 
museum voor sierkunsten in de Jan Breydelstraat. (2'13'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
81

1979 1979-03-09 Vijf nieuwsreportages over lokale gebeurtenissen in Gent. Nederlandstalige voice-overs geven uitleg. 1. Voor de 29ste keer werd 
het internationaal filmfestival van Berlijn georganiseerd. Op de openingsavond waren heel wat personaliteiten aanwezig, onder 
wie Herr Stobbe, de burgemeester van Berlijn. Bijna onherkenbaar was Julie Christie, de populaire Amerikaanse actrice, lid van 
de jury. Verder nog de Belg Jean Pierre Wauters van film en televisie, Bernard Wichi, de gekende Duitse regisseur en Gisela 
Uhlen. Bijna een overrompeling voor Hannah Shigula die toen nog niet wist dat zij de prijs voor de beste vrouwelijke vertolking 
zou krijgen. Een regisseur die niet onopgemerkt kon voorbijgaan was beslist Fassbinder. In het perscentrum waren persmensen 
uit meer dan 40 landen actief en dit onder de kundige leiding van perschef Frau Zanzig. Cineast Michael Cimino zorgde voor de 
sensatie met de film 'The dear hunter'. Als protest tegen deze film verlieten de Russen het festival. Acteur Jean-Pierre Léaud 
vertegenwoordigde cineast François Truffaut en diens film 'L'amour en fuite'. België was vertegenwoordigd door Harry Kümel 
met 'Het verloren paradijs'. (4'29'). 2. Uren aanschuiven voor 'Met wie in de drie'', waar Eddy Merckx eregenodigde was. Ook 
Paul Van Himst was aanwezig. De muziek kwam van Raymond van het Groenewoud. Verder was er ook een optreden van Plastic 
Bertrand. (1'50'). Eddy Wally presenteerde een radioprogramma. (23'). 3. Een halve eeuw na het overlijden van Dr. Jan Oscar De 
Gruyter werd aan diens geboortehuis in de Walpoortstraat een gedenkplaat onthuld. Oud-directeur De Buck van de toneelschool 
sprak de gelegenheidsrede uit en schepen Mortier trok het witte doek weg ter onthulling. (44'). Eddy Wally presenteerde een 
radioprogramma. (19'). 4. 'Van den Dorpe' tot 24 maart in galerij Eggermont. De eerste tentoonstelling van een 37-jarige 
selfmade man. Willy Van den Dorpe maakte potloodtekeningen en soms ook pentekeningen. (52'). 5. De traditionele start van 
het Vlaamse wielerseizoen in een miezerig weertje. De openingsklassieker is Gent-Gent. Roger De Vlaeminck won met een zucht 
van de Nederlander Jan Raes. Frank Hoste werd derde. (1'36'). Eddy Wally presenteerde een radioprogramma. (19'). 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
82

1979 1979-03-23 Nieuwsitems over actuele en lokale gebeurtenissen in Gent met begeleidende voice-overs. 1. Eddy Wally stelt iedere 
vrijdagavond op BRT2 een programma samen met typische smartlappen. Van 1 tot 30 juni gaat Eddy Wally zowat 24 concerten 
geven in de Sovjet-Unie. (1'42'). 2. In het museum voor sierkunst loopt de reeds eerder aangekondigde tentoonstelling 'Artistieke 
textielcreaties van Yvette Lauwaert'. Foto's van Dirk Wittewrongel illustreerden goed de kwaliteiten van Yvette Lauwaert. (37'). 
3. Voorzitter Meyvaert wees er op dat de 9de lentebeurs der Vlaanderen een mensvriendelijke manifestatie was. De 
burgemeester knipte het lint door. (1'51'). 4. Medard Martens stak al zijn spaarcenten in Andromeda, een sterrenwacht die er al 
zowat professioneel begint uit te zien. In '77 en '78 organiseerde deze enthousiaste sterrenwachter opendeurdagen en ook in '79 
ging het door. Andromeda bevindt zich in de Neerstraat 32 te Vinderhoute. (1'22'). 5. Op donderdag 8 maart kwam in de haven 
een eerste ponton aan van de Albert Line. Dit Engelse transportbedrijf organiseerde tussen Londen en Gent een regelmatige 
ferrydienst, speciaal voor het vervoer van opleggers. (58'). 6. Schepen/volksvertegenwoordiger Gilbert Temmerman kon op 14 
maart namens de stad Gent de ambassadeur van Groot-Brittannië en Lady Wakefield welkom heten. (25'). 7. Op de lentebeurs 
van Gent werd de nieuwe Nederlandse editie van het guiness book of records voorgesteld. De auteur, Norris Mc Whriter was 
hierop aanwezig. (22'). 8. De halfvastenfoor werd, naar jaarlijkse gewoonte, geopend door een delegatie van het stadsbestuur. 
Enkele schepenen waren aanwezig, maar ook Abel, de bekende oliebollenman. Schepen Temmerman was de beste schutter 
(schietkraam). (37'). 9. Ivo Michiels en Louis Paul Boon waren allebei laureaat voor de staatsprijs van letterkunde 78. Ze werden 
ontvangen door de gouverneur en de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. (51'). 10. Studenten bleven hun 
actie doorzetten om het inschrijvingsgeld van 10. 000 bef toch niet te moeten betalen. (39'). 11. In het Rooigemzwembad 
hielden de vrije zwemmers Gent hun nationaal zwemfeest. Tot de besten behoorden Corinne Van Raet en Rita De Poortere, twee 
zwemsters van de vrije zwemmers Gent, geselecteerd voor de internationale ontmoeting in Iraël, in mei. Ook drie waterpolo-
spelers van V. Z. G. zullen daar van de partij zijn. (26'). 12. Vooruitblik naar de volgende aflevering. (49'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
83

1979 1979-04-06 Nieuwsitems over actuele en lokale gebeurtenissen in Gent met begeleidende voice-overs. 1. Een niet alledaags zicht aan de 
Rigakaai. Een Franse duikboot, Venus genaamd, lag er half maart aangemeerd. (1'04'). 2. Beelden van de Gentse halfvastenfoor. 
Gilbert Temmerman was de beste schutter (schietkraam). (30'). 3. Monsieur Mange-tout bezocht zijn vriend John Massis. (55'). 4. 
Gouverneur De Kinder en de bestendige deputatie hebben op 22 maart de Gentenaar, de heer De Meester ontvangen als 
laureaat van de staatsprijs 1978 ter bekroning van zijn loopbaan. (37'). 5. Het C. S. V. , het centrum voor sexuele voorlichting in 
de Willem Tellstraat hield opendeurdag. In het C. S. V. kan je ook terecht bij de groepen 'vrouwen tegen verkrachting', Dolle 
Mina en het abortuscomité. (48'). 6. In het museum voor hedendaagse kunst liep tot 30 april 1979 een tentoonstelling die een 
overzicht wou bieden van de actuele kunst in België. Onder de deelnemende kunstenaars, namen als: Bigot, Charlier, Copers, 
Cuvelier, De Smet, De Waele, Dujour, Matthys, Panamarenko, Rombauts, Somerlinck en Wery. Conservator Jan Hoet zorgde voor 
de animatie. Op 27 april '79 werd, in samenwerking met de nieuwe vereniging jeugd en plastische kunst, een gesprek gepland 
met alle deelnemende kunstenaars. (1'13'). 7. Beelden van monsieur Mange-tout. (20'). 8. Het laboratorium voor weerstand van 
materialen en lastechnieken van de rijksuniversiteit Gent organiseerde een tentoonstelling van hologrammen onder de titel 
'Vormend licht'. In 1948 stelde Dennis Gabor (nobelprijs natuurkunde 1971) een beeldvormende techniek voor zonder lenzen. 
(1'11'). 9. De eerste Gentse carnavalstoet. (51'). 10. Beelden van monsieur Mange-tout. (6'). 11. Tot ontsteltenis van de 
organisatoren kwam dit jaar maar half zoveel volk naar de motorcarrousel als vorig jaar. De letterlijk en figuurlijk weinig om het 
lijf hebbende show van Claude François-imitator Jean Lou en zijn

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
84

1979 1979-04-20 Nieuwsitems over actuele en lokale gebeurtenissen in Gent met begeleidende voice-over. 1. Biljartkampioen Jos Verhust en 
spitsbroeder Jan Cordonth hebben weer voor een stunt gezorgd. Zij kregen een heleboel wereld- en andere kampioenen bij 
elkaar. Dit allemaal om Raymond Ceulemans' 100ste titel te vieren. Broederlijk bij elkaar: Roger De Vlaeminck en Francesco 
Moser, Kneteman, Jan Raes, Poeske Scherens, Peter Post, Frank Jespers, de Hellas basketbalploeg. De biljarters, Tony Schrauwen, 
Ludo Dillies en Raymond Stijlaerts. Een gouden keu werd overhandigd aan Raymond Ceulemans. (58'). 2. De werking van 
vormingstheater 'Vuile Mong en zijn vieze gasten' opende onlangs op de Vrijdagsmarkt zijn nieuwe tournee. Tot die in oktober 
zou het gezelschap dat aangesloten is bij het links kultureel front, door Vlaanderen reizen met het kinderprogramma 'Het jaar 
van de zotte klowns' en de 'Wild West'-revue. Ten behoeve van de perslui speelde de theatergroep in samenwerking met 
kindertheater Stekelbees 'De ontvoering van minister De Backer'. (52'). 3. Onder de films die geselecteerd waren voor het 
filmfestival van Cannes bevond zich 'Een vrouw tussen hond en wolf' van André Delvaux. De film, naar een scenario van Ivo 
Michiels, speelt zich af tijdens de oorlog en de bevrijding. In de voornaamste rollen, Roger Van Hool met tegenspeelster Marie-
Christine Barrault. Ook Rutger Hauer heeft er een belangrijke rol in, maar op die bewust opnamedag was hij niet op de set. André 
Delvaux was op het filmfestival van Cannes geen onbekende meer. Zijn prent 'Belle' kwam als eerste in competitie. (1'51'). 4. 
Precies 50 jaar geleden stichtte ene Hubert Rottiers, een vereniging die het chauvinisme van de sinjoren getrouw, 'Antwerpen 
boven' heette. Beelden van de feestweek. Zoals het doorknippen van het lint van een herinneringsplakket door preses Yves 
Moens aan de Hoed, hoofdkwartier. Een stoetje aangevoerd door de R. B. B. -band trok naar de Graslei. (1'22'). 5. Eurovee 79 
vond weer plaats. De politici kwamen de lintjes doorknippen en gaven de start voor een commerciële kermis, met majorettes en 
fanfares. De wisselbeker ging naar Emeri Wuytack uit Kallo. (1'03'). 6. Vlak voor de paasvakantie werd de actie tegen de 10. 000 
bef inschrijvingsgeld verder gezet. Aan de Blandijnberg kwam het tot een zware confrontatie tussen studenten en politie. 
Beelden van het slagveld, daags na de feiten. (1'59'). 7. 53 studenten van het hoger instituut voor bedrijfsopleiding waren 
betrokken bij een promotiecampagne voor Taxistop. Voor hun eindwerk verzamelden zij aan 'De Sterre' en lieten zich oppikken 
door chauffeurs, en maakten deze dan lid van Taxi-stop. Taxi-stop is een vzw die vanwege de overheid veel belangstelling kreeg 
en het bleek, zeker uit de testen, dat het de moderne manier was om zich te verplaatsen. (1'21'). 8. Auto 79 werd georganiseerd 
door de internationale jaarbeurs in het congressencomplex en floraliënpaleizen. Het kreeg een ongelofelijke belangstelling. (27'). 
9. Vooruitblik naar de volgende aflevering. (30'). 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
85

1979 1979-05-04 Acht nieuwsreportages over lokale gebeurtenissen in Gent. Nederlandstalige voice-overs geven uitleg. 1. Het komisch duo 
Gaston Berghmans en Leo Martin brachten in 1977 voor het eerst het bekende blijspel 'Slissen en Cesar'. Ze werkten ook aan een 
tweede deel van de blijspeltrilogie 'Slissen bouwt'. Een kort uittreksel uit 'Slissen bouwt' in een regie van Robert Marcel. (1'44'). 
2. Gérard Depardieu was in Gent voor de opname van een langspeelfilm. In het Kuipke werd een echte boksring gebouwd en de 
Gentenaars beantwoordden gretig op de oproep om te figureren. De cineast Monicelli zette de lijnen uit. (39'). 3. Achter de 
statige herenhuizen op de Coupure schuilde een uitgestrekte tuin. Als de bouwpromotor zijn zin kreeg, dan kwamen er 
appartementsgebouwen, en ruimen de bomen plaats voor autogarages. De buurtbewoners probeerden via ludieke en 
kindergerichte acties genoeg aandacht te trekken om de plannen te verhinderen. De tuin werd begrensd door de Bijlokevest en 
twee rijen beluikhuisjes. (1'15'). 4. Op initiatief van een jonge economische kamer van Gent stichtten de leerlingen van het Sint-
Amandusinstituut een mini-onderneming. De heuse kleine firma vervaardigde bloemstukken, stelde ze tentoon en verkocht ze. 
(52'). 5. Concordia is een zeer succesrijke minivoetbalploeg: 5 opeenvolgende titels in de hoogste provinciale, nationale en 
lentebeker. Roger Janssens werd algemeen erkend als Belgiës beste speler. De krachtmeting tussen de titelkandidaten Concordia 
en EG sport betekende propaganda voor het mini-voetbal. De referee Verleyen had de leiding over de partij. Matchwinnaar voor 
EG sport was doelman Patrick Van Hyfte. (59'). 6. Beelden van een partijtje catch. (1'03'). 7. De 13de antiekbeurs van Vlaanderen 
in het centrum voor kunst en cultuur, voormalige Sint-Pietersabdij in Gent. Prinses Paola was de eregaste op de 
openingsmanifestatie. (38'). 8. Ook Gent is vertegenwoordigd op het filmfestival van Cannes. 'Harpya', een korte trucage en 
animatiefilm van Raoul Servais werd er in competitie voorgesteld. (21'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
86

1979 1979-05-18 Tien nieuwsreportages over lokale gebeurtenissen in Gent. Nederlandstalige voice-overs geven uitleg. 1. The Belgian flower 
arrangement society organiseerde een voor floraliën-wedstrijd bloemschikken in het kasteel van Laarne. De BFAS stimuleerde de 
liefhebbers van de bloemsierkunst. In het casino-stadspark werd in aanwezigheid van prinses Paola een demonstratie gehouden 
door Mrs Livian Martin uit Schotland. (1'30'). 2. De Gentse schaakclub Jean Jaurès die in '80 35 jaar werd, richtte het 25ste 
schaaktornooi in tussen Vlaanderen en Noord-Frankrijk. In een bankinstelling op de Kouter leverden tientallen Vlamingen en 
Noord-Fransen gespannen strijd met de pionnen en de klok. Deze match werd voor de derde keer in Gent gehouden en werd net 
als vorige Gentse edities door Vlaanderen gewonnen. (1'11'). 3. Juffrouw Simone Joosens van het KVLV leidde eerste minister 
Wilfried Martens in die in het jaarbeursgebouw in Gent Creatie '79 voor geopend verklaarde. Creatie '79 was een 
handwerkbeurs. Lily Castel en Paul Kotte waren er ook bij. (1'20'). 4. Met een documentaire fototentoonstelling probeerde Ge. F. 
doelbewust een geëngageerd beeld te geven over en rond de studentenacties 1978-79. Deze tentoonstelling werd geopend op 
donderdag 3 mei in de academie en liep door tot 11 mei. Ge. F. staat voor de academiestudenten in de fotografie Lieve Colruyt, 
Patrick Alliët, Luc Van den Berghe en Titus Raemaekers. Diezelfde openingsavond werd in de academie ook een bundel met 
gedichten, foto's en tekeningen rond de eerste wereldoorlog voorgesteld. (1'08'). 5. Kio-club organiseerde sinds een tiental jaar 
boeiende gespreksavonden. Onlangs was er een interessant debat over atoomenergie. (20'). 6. Op 31 mei komt Mohammed Ali 
naar het Gentse sportpaleis voor een unieke demonstratie ten voordele van het Belgisch Olympisch Comité. (11'). 7. In mei 
bestond poppentheater Taptoe tien jaar. Om dit te vieren werd een reeks voorstellingen van 'De kleine prins' gegeven. De 
kleinzoon van Louis Paul Boon speelde de rol van Kleine Prins. Het was Luk De Bruyker die het marionettentheater Taptoe 
oprichtte. Het marionettentheater Taptoe speelde in de repetitiezaal van het NTG. (26'). 8. Aan de Koolsteeg nummer 22 in Gent 
werd een tentoonstellingszaal opengesteld gewijd exclusief aan glasramen. Dit was een initiatief dat uitging van het atelier 
Mestdagh. (55'). 9. Gentenaar André De Boever is vooral gekend als goochelaar en illusionist. Maar onder de naam 'Mister Black 
Panther' wilde hij het levenswerk van Harry Houdini, de legendarische ontsnappingskunstenaar verder zetten. Aan de 
Wiedauwkaai, op een winterochtend in mei liet hij zich in een dwangbuis gespen, en alles met touw stevig toesnoeren. Te stevig. 
Want toen Mr. Black Panther 25m hoog ondersteboven hing te bengelen wou het touw slechts los na minutenlang wring en 
bijtwerk. (1'54'). 10. De Bond Moyson, genoemd naar stichter Emiel Moyson bestond 100 jaar. De feestelijke viering werd op de 
vooravond van 1 mei gehouden, en begon met een officiële ontvangst op het stadhuis. Schepen Germain Roels, voorzitter van de 
raad van beheer van Bond Moyson, huldigde ondermeer schepen Temmerman en André Holsbeke, federaal secretaris van Bond 
Moyson. BSP-voorzitter Karel Van Miert was hierbij aanwezig. De feestzitting in zaal Vooruit werd opgeluisterd door 
pianovirtuoos François Glorieux. Minister Dewulf van tewerkstelling en arbeid was één van de sprekers. 's Avonds in het 
sportpaleis, vond zoals elk jaar een groots mei-avondfeest plaats, waarop folklore muziek- en dansgroepen optraden. Daarnaast Gentse 

Filmaktualiteiten, nr. 
87

1979 1979-06-01 Allerlei nieuwsreportages over lokale gebeurtenissen in Gent. Nederlandstalige voice-overs geven uitleg. 1. Een kortfilm over 
'Gent 1975-76'. Gent 75/76 ' een historisch jaar misschien van de hoofdstad van Oost-Vlaanderen die op 1 januari 1977 de 
grootste stad van België ging worden. Een kortfilm met enkele momenten van 75 en 76, met enkele onuitgegeven beelden. De 
topics:' Pallieter. ' Rubensjaar. ' Hooggeplaatst bezoek. ' CVP-congres. ' 1-meistoet. ' PVV-manifestaties. ' Congres van de 
Communistische partij. ' Eurovee '76. ' Pacificatiefeesten. ' Metroplannen: 'Metro Neen'. ' Het assemblagebedrijf. ' Opperdekenij 
Gent. ' Internationale jaarbeurs Vlaanderen. ' Gent Sportstad. ' Het ballet van Vlaanderen. ' Officieel bezoek van koning 
Boudewijn. ' Oprichting van het Bijlokehospitaal. ' Gentse feesten. ' De verkiezingssfeer. ' Het circus in Gent. ' Kinderen in het 
museum voor schone kunsten naar aanleiding van het jaar van het kind. 2. Pacificatiefeesten: Prinses Beatrix is aanwezig. Er is 
een tentoonstelling over eenheid en scheiding in de Nederlanden, plus een pacificatiespel. 3. Men voert een campagne "metro 
neen", tegen de metroplannen. De parkeermeters komen er wel. 4. Het internationaal jaarbeurs verwelkomt Japan. 5. 
Tentoonstelling sport en recreatie te Gent op 10-19 april stelt plannen voor. Merckx en Daemens zijn aanwezig. De 
roeivereniging krijgt drie nieuwe boten, KAA Gent krijgt een nieuw bestuur en er is vrouwenvoetbal. 6. "Gent is een centrum 
waar iets te beleven valt": Willemsfonds viert 125 jaar bestaan, er komt een nieuw complex van BRT aan de martelaarslaan, 
Minister Willy Declerck ontving de Arteveldeprijs, Karel Appel was in Gent, Jan Burssense ontving prijs van stad Gent, de 
ambassadeur van de Nederlanden en Prinses Beatrix waren op de opening van de Nederlandse week, er was een balletoptreden, 
een optreden van Romain Deconinck, 'Jong en fit' houden zich jong en fit, er is een officieel bezoek van Koning Boudewijn e, 
Koningin Fabiola ter gelegenheid van het 25 jarige ambtsjubileum, de Gentse Feesten in '76, de eerste steen wordt gelegd van 
een nieuw ziekenhuis in de Bijloke, oude woningen worden gesloopt en Gent wordt vernieuwd. Er zijn verkiezingen en een 
circusoptreden, Theo Martin treedt op in bijzijn van 1ste minister Tindermans, Jan Hoet doet een experiment waar kinderen 
mogen schilderen in het MSK. 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
88

1979 1979-06-15 Nieuwsitems over actuele en lokale gebeurtenissen in Gent met begeleidende voice-over. 1. Grote drukte op de nationale 
watersportbaan Georges Nachez waar door de Kanoclub Gent op 19 en 20 mei een internationale kanoregatta werd 
georganiseerd. De algemene leiding berustte bij Paul Hoekstra en Mireille De Vriese. Bloso en stad Gent verleenden hun 
medewerking. (55'). 2. De estafettewedstrijd die door het sportcomité van het Gentse stedelijk onderwijs werd georganiseerd, 
heeft evenveel bijval gekend als zijn vorige editie. Het startschot werd op het Sint-Pietersplein gegeven en het ging daaruit dwars 
door Gent, tot aan de watersportbaan. Bij de meisjesmiddenscholen was de Wispelstraat niet te bedreigen en eindigde de 
middenschool Gito op de tweede plaats. Bij de jongens waren die van de Bargiekaai iets vlugger. Zowel bij de dames als bij de 
heren won het instituut voor paramedische beroepen. Namens de schepen gaf inspecteur Lambert de verdiende trofeeën aan de 
jonge sportieve Gentenaars. (1'01'). 3. Voor de 3de keer nodigde de leerlingenraad van de rijksscholengemeenschap Gent Sint-
Pieters in het koninklijk atheneum leerlingen, ouders, leraars en sympathisanten uit op hun schoolfeest. De 'verloren dirigent' 
met de elastische armen en benen stal de harten. Luc Everaert, verantwoordelijk voor de regie en de algemene leiding, werd 
extra in de bloemetjes gezet. (47'). 4. Schepen van onderwijs, Piet Van Eeckhaut, gaf op 1 juni een persconferentie om een 
beknopt bilan voor te leggen van het onderwijsbeleid tijdens het schooljaar 78/79. Tezelfdertijd werd het infocentrum van het 
stedelijk onderwijs (in de EGW-bedrijven) opengesteld. Het stedelijk P. M. S. -Centrum is er aanwezig om de belangstellenden in 
te lichten over de verschillende studiemogelijkheden aan het stedelijk onderwijs Gent. (31'). 5. In het stedelijk instituut nr. 1, de 
grafische afdeling, werd zwaar geïnvesteerd in een aanzienlijke expansie van het machineperk. In aanwezigheid van vaklui uit de 
grafische nijverheid werden de nieuwe aanwinsten voorgesteld door onder andere de heer Vandeweghe onder wiens leiding de 
grafische afdeling staat. (41'). 6. Ook het Higro, het hoger instituut voor grafisch onderwijs, op de Oude Houtlei, hield zijn 
tentoonstellingsdagen. Op de opening werd het nieuwste boek van broeder Jan Peeters voorgesteld, 'De algemenen 
gefundeerde grafische estetica'. Broeder Peeters, onderscheiden met de gouden griffel, een grafische onderscheiding, heeft een 
vademecum gemaakt voor diegenen die met het grafisch beroep iets te maken hebben. (34'). 7. De 9-meimarkt werd 
traditiegetrouw geopend door een ruiterstoet van manege de Hoefslag en verschillende andere ruiterverenigingen. Een Brugse 
paardentram reed de hele dag de markt rond met kinderen. De heer De Moor is ondertussen in het Gentse toeristische 
stadsbeeld verschenen met zijn eigengemaakte versie van de paardentram. (1'01'). 8. Het 10-jarig bestaan van Zonnehoeve werd 
luisterrijk gevierd. In 1969 kreeg de beschutte werkplaats 104 de erkenning van het Rijksfonds. Deze hoeve in de Zonnestraat te 
Eke werd in de loop der jaren verbouwd en uitgebreid. Ook gouverneur De Kinder huldigde mee. De vzw Zonnehoeve voor 
gehandicapten streefden naar een leefgemeenschap die zo dicht mogelijk het gewone huiselijke leven benadert. (1'18'). 9. 
Professor Dr. Marcel van de Vijver, voorzitter van Lions Leieland, was trots te kunnen aankondigen dat 124 kunstenaars 
deelnamen aan de door zijn club georganiseerde wedstrijd: Jonge Vlaamse kunstschilders 1979. Professor Dr. Roger Matthijs Gentse 

Filmaktualiteiten, nr. 
89

1979 1979-06-29 Vijf nieuwsreportages over lokale gebeurtenissen in Gent. Nederlandstalige voice-overs geven uitleg. 1. 1979: Het jaar van het 
kind. 1 van de Gentse initiatieven was de 3-daagse van het kind (op en rond de Kouter). De openingszitting was in de 
handelsbeurs. Er werd een geanimeerd debat gehouden over kinderliteratuur. Het Rode kruis en de hoge raad voor 
verkeersveiligheid gaven demonstraties. Op de derde dag vormde zich een lange stoet naar de Kouter, waar het feest kon 
beginnen. Poppentheater Taptoe trad op. Zaki en Jan Hoet waren ook van de partij. (3'18'). 2. De Prinsenhofbuurt, waar de wieg 
van Keizer Karel stond, was aan renovatie toe. Aangevoerd door Walter De Buck en schepen Monsaert stapten VIP's en 
bewoners door de smalle straatjes. De dienst planning stad Gent startte met het renovatieplan. (1'08'). 3. Tijdens de 
Arteveldefeesten draaide regisseur Thierry Liefoghe voor zijn film 'Samson en Delilah'. Veel belangstelling was er voor de 
Arteveldefeesten, die door de nieuw opgerichte vzw Arteveldestichting werd georganiseerd. Frans Roman, de bekende 
stoetenbouwer ontwierp en leidde de vier jaargetijdenstoet. Organisator was André Vanhove. (1'27'). 4. Lazy River Jazz Club 
organiseerde het traditioneel geworden Jazzfestival. (1'03'). 5. Een zeepkistenrace in het Gentse stadspark. De studenten van het 
stedelijk secundair kunstinstituut hadden de zeepkisten zelf ontworpen. Leraar Eric Devolder zorgde voor het startsein. De jury 
stond onder leiding van Jan Hoet. (2'29'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
90

1979 1979-07-13 Acht nieuwsreportages over lokale gebeurtenissen in Gent. Nederlandstalige voice-overs geven uitleg. 1. Op 1 mei werd het 
waterskiseizoen feestelijk geopend bij de Ghent Ski Club. (1'01'). 2. Vanuit het dispatching centrum in de Groendreef zorgt de 
rijkswacht ervoor dat de weggebruiker van de E5 zo vlug en veilig mogelijk de kust bereiken. Een officier-luchtwaarnemer (hier 
kapitein Vienne zal vanuit de 'Aloutte'-helikopter het verkeer regelen, en zijn gegevens overmaken aan het dispatching centrum. 
Indien nodig wordt de 'Puma'-helikopter ingeschakeld. (2'14'). 3. Het stedelijk hoger pedagogisch instituut, de vroegere 
normaalschool van de Keizer Jozef II-straat zorgde voor een primeur in Vlaanderen: een eerste kleuterleider. Dirk Duchau kreeg 
zijn diploma uit de handen van directrice Els Picard. (33'). 4. Vorig jaar lanceerde schepen Van Eeckhaut het watertoerisme voor 
de Gentse binnenstad. Samen met schepen Temmerman, die de EGW onder zijn bevoegdheid heeft, stelde de toerismeschepen 
de nieuwe verlichting in werking. (47'). 5. Tennis op A. A. Gent of La Gantoise. In het enkel won Belgisch kampioen Boileau van 
rivaal Stevaux. De eerstgenoemde ontving de medaille uit de handen van voorzitter Vandernoot. (51'). 6. Cineast Raoul Servais 
werd door het college van Gent plechtig gehuldigd. Servais verwierf tijdens het laatste filmfestival van Cannes de gouden palm 
voor zijn 10 minuten durende animatiefilm 'Harpya'. (41'). 7. Een blik op het café 'De Pière' in de streek van de Piereput, ergens 
in het niemandsland rond de Ringvaart. De meesterkok John Bultinck zorgde er voor de culinaire hoogstandjes. (1'19'). 8. Moord 
op de familie Steyaert, Marc Dekrook en op de winkelierster aan de Vliegtuiglaan. Op 29 juni had de reconstructie plaats. In de 
voormiddag werd Houriant naar de winkel van mevrouw Petroshevski gebracht. Procureur des konings Bricourt en 
onderzoeksrechter De Jonghe leidden de wedersamenstelling. Er waren veel nieuwsgierigen in de namiddag om een glimp op te 
vangen van de 2 moordenaars Houriant en Fenuille. (1'57'). 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
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1979 1979-07-27 Zeven nieuwsreportages over lokale gebeurtenissen in Gent. Nederlandstalige voice-overs geven uitleg. 1. Een tijdje geleden 
werd een tentoonstelling gehouden over industriële robotten en manipulatiesystemen. Meca pneumatics is een bedrijf 
gespecialiseerd in de automatisatie van bedrijven, allemaal pneumatisch, wat de precisie, zekerheid en veiligheid bevordert. 
(50'). 2. Patrick Lebon draait 'Hellegat' naar oorspronkelijk scenario van Paul Koeck en hemzelf. De hoofdrollen zijn weggelegd 
voor Jos Verbist en Paul S'jongers. Walter Vanden Ende is chef-cameraman. Men was aanwezig op de set tijdens de opname van 
een voetbalwedstrijd. (43'). 3. In juni '79 had de officiële in gebruikstelling plaats van de nieuwe op- en overslag-installaties van 
Ghent Grain Terminal N. V. aan het Rodehuizendok in Gent. Genodigden waren de Gentse burgemeester, de gouverneur van de 
provincie en de minister van economische zaken Willy Claes. (1'33'). 4. Een indrukwekkende verzameling oude fototoestellen op 
de zolder van het Steen, van Geraard de Duivelsteen. Raf Vanneste is een fanatieke verzamelaar van foto-, studio- en projectie-
materiaal. (2'12'). 5. Nog steeds heerst er onzekerheid over de bestemming van Het Pand in het Patershol. (1'). 6. In april werd 
een tentoonstelling georganiseerd over de 'Gentse begijnhoven'. Gilbert Boerjan bracht 78 pentekeningen en aquarellen van de 
drie Gentse begijnhoven samen. (2'26'). 7. M. A. R. G. , wat staat voor Mini Auto Racing Gent is de trotse bezitter van de enige 
vaste omloop voor mini-autoraces in België. (1'49'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
92

1979 1979-08-10 Nieuwsitems over actuele en lokale gebeurtenissen in Gent met begeleidende voice-overs. 1. Een nieuwe productielijn voor 
kunststoffolie bij Monsanto-Europe werd geopend. Raadslid Braecke verwelkomde de toenmalige minister van verkeer Chabert. 
Saflex werd er vervaardigd, wat gebruikt wordt als tussenlaag bij veiligheidsglas. Een demonstratie bewees het nut hiervan. 
(1'00'). 2. Tijdens de Gentse feesten werd opnieuw een jeugdschieting (karabijnschieten) georganiseerd op de schietstand aan De 
Pintelaan. De sportvereniging Leeuwen, een sportschiet-vereniging, stond in voor de organisatie. (1'07'). 3. Sinds 1972 zijn drie 
Gentenaars druk in de weer met opgravingen van de overblijfselen van het allereerste Petegem. De personen in kwestie zijn 
Leonard Duwaer, Marcel Cappuyns en Kurt Stoffin. Deze overblijfselen worden doorkruist door de grondvesten van een kasteel 
uit de 12e eeuw, dat ooit aan graaf Gwijde van Dampierre toebehoorde. De overblijfselen zijn 1200 jaar oud, uit de 8ste eeuw na 
Christus, de Karolingische tijd. De overheid schat dit initiatief van de drie amateurs niet genoeg naar waarde, wat waarschijnlijk 
zal resulteren dat de opgravingen na registratie terug onder een laag aarde zullen verdwijnen. (3'35'). 4. De scheepswerven van 
Langerbrugge leverde een eerste kanonneerboot af aan een restaurant in het havengebeid. De directeur van Langerbrugge, 
beter gekend als gemeenteraadslid Raoul Wijnakker, overhandigde het schip aan Laurens De Keyzer, journalist, die zichzelf soms 
wit konijn noemt. (37'). 5. Beelden van de traditionele opening van de Gentse feesten met de openingsstoet. De stoet was 
grootser dan ooit en naast de meer klassieke elementen waren er de meer opvallende. Walter De Buck zorgde voor een ironisch 
saluut aan zijn vrienden van het stadsbestuur. Op de Korenmarkt werden halsbrekende stunts uitgehaald door het circus van 
Harry Malter. John Massis zorgde weer voor een enorme volkstoeloop. Hij trok een tram met 80 kinderen voort met zijn tanden. 
De klassieke ambiance wordt ook gemaakt door marginale figuren zoals zotte Romain. Romain was de uitbater van het café 't 
tramkotje. Walter De Buck was aan zijn 10de feesten toe. (4'47'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
93

1979 1979-09-03 Nieuwsitems over actuele en lokale gebeurtenissen in Gent met begeleidende voice-over. 1. Een air race wordt georganiseerd 
door 'Aircraft Owners and Pilots Association' uit het Verenigd Koninkrijk ter ere van Louis Blériot. De wedstrijd vertrok uit 'Biggin 
Hill', van de slag om Engeland, om te eindigen op het vliegveld van Sint-Denijs Westrem. De Air race werd gewonnen door Alan 
Dyer met een Cessna 310. (2'10'). 2. Kennismaking met de Gentse groothandelsmarkt. In 1964 werd de groothandelsmarkt 
opgestart en bestaat uit een overdekt hal van 2 hectare, een parkeerterrein van 6 hectare en 71 magazijnen met de totale 
oppervlakte van 12. 000 m². Het is uitgegroeid tot een reëel handelscentrum waar zich nu op de nog vrije terreinen nu ook 
KMO's komen vestigen. (1'29'). 3. Ter gelegenheid van de Dekenijfeesten op de Brugse Poort organiseerden de 
Arteveldestappers Gent de 3de internationale Stroppentocht. De afstanden bedroegen 42/21/12/7 km, en de tocht ging door 
Mariakerke, Wondelgem, Evergem, Lembeke, Sleidinge, Waarschoot en Belsele. (1'07'). 4. Op 3 augustus werd 'Del Amo's Magic 
House' geopend. Een goochelschool, uniek in België. Het initiatief kwam van André de Boever, alias Del Amo, alias Black Panter. 
(1'03'). 5. Schepen Mortier zegend in het Gentse stadhuis een huwelijk in van de éénentwintigjarige drieling Sabine/ Micheline/ 
en Carine Landrieu. (33'). 6. De Italiaanse zeilschipschool 'Amerigo Vespucci' bezocht de Gentse haven. Dit is het grootste 
opleidingsschip ter wereld, met 200 vaste bemanningsleden en 150 cadetten. Het schip werd gebouwd in 1930 naar een 19de 
eeuws slagschip. (1'08'). 7. De 8ste uitgave van de Rijversfeesten in Zomergem werd een nieuwe voltreffer. Will Tura trad tevens 
op. Onder de spandoeken 'Voor elk wat wils' en 'kwaliteit is troef', werd een zomerprogramma aangeboden dat elke 
wijkbewoner, elke Zomergemnaar voldoening schonk. Als speciale attractie was er catch met internationale allure. (1'40'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
94

1979 1979-09-07 Nieuwsitems over actuele en lokale gebeurtenissen in Gent met begeleidende voice-over. 1. In het Jaar van het Kind wordt aan 
de rand van Gent een Kinderdag georganiseerd. De kinderen kunnen de hele dag tekenen en schilderen. Aan het eind van de dag 
worden de creaties van de kinderen bekeken en worden er pannenkoeken gebakken. 2. Albert de Bruycker heeft een grote 
verzameling oude fototoestellen. Hij heeft een tentoonstelling georganiseerd waar meer dan 250 fototoestellen te zien zijn. 3. 
Het 20-jarig bestaan van Meulestede wordt gevierd met de tentoonstelling 'De mens in en rond de haven. ' 4. Ondanks dat er 
weinig belangstelling is voor hockey in Vlaanderen, organiseert club Indiana uit Zevergem een hockeytoernooi voor dames en 
heren. 5. Het Internationaal Congres van Wijnbroederschappen vindt plaats in Gent met delegaties van over de hele wereld. Ze 
begeven zich over straat in staatskledij naar de academische zitting. Er wordt een feestrede gegeven. 6. Er is een bloemencorso 
met als thema 'Wijngaard in bloei'. Volgens de commentator is de uitvoering slordig, maar zorgen de Missen voor afwisseling. 6. 
Een broer en een zus komen in het Guinness Book of Records, omdat het ze is gelukt te waterskiën van Oostende naar Dover. 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
95

1979 1979-09-17 Nieuwsreportages over actuele en lokale gebeurtenissen in Gent met begeleidende voice-overs. 1. De 34ste internationale 
jaarbeurs. Voorzitter Meyvaert onderstreepte het belang van deze jaarbeurs. Het is een forum, een ontmoetingsplaats voor 
duizenden mensen waar niet alleen koopwaar wordt verhandeld, maar waar ook nieuwe ideeën worden uitgewisseld en 
besproken. Premier Martens sprak over het economisch beleid van de regering en de internationale crisis. Het gastland was 
Marokko met een belangrijk paviljoen. Verder ook veel buitenlandse deelnemers. Er werd een gesprek gehouden met premier 
Martens over de aanwezigheid van de Belgische regering op de internationale jaarbeurs. Premier Martens besprak het Gentse 
haven- en textielbeleid. (3'00'). 2. Op de dag van Marokko was staatssecretaris Marc Eyskens aanwezig. (19'). 3. Eén van de 
meest opmerkelijke renovaties was ongetwijfeld de renovatie van de Sint-Niklaaskerk. 20 jaar geleden kregen de definitieve 
plannen vorm voor een algehele restauratie . Sindsdien herrees de kerk in de architecturale pracht. Van 5 tot 21 oktober wordt 
een 14-daagse van de Sint-Niklaaskerk georganiseerd. De beuk van de kerk wordt opengesteld en het resultaat kan worden 
bekeken. Verder organiseert de dekenij een tentoonstelling 'De Sint-Niklaaskerk in Gent, geschiedenis, iconografie, restauratie' in 
het museum Arnold Van Der Haegen. Verder worden kerkschatten en de mooiste kunstvoorwerpen tentoon gesteld. Er is ook 
nog een voorstelling 'De iconografie en de restauratie van de Sint-Niklaaskerk' in de uitstalramen van de dekenij Veldstraat 
center en de aanpalende straten. (1'21'). 4. Op de binnenkoer van de voormalige Sint-Pietersabdij was er een overweldigend 
succes voor Boudewijn De Groot. Premier Martens was er in gesprek met Nederlands chansonnier en festivaldirecteur professor 
Jan Briers. (23'). 5. In het kasteel D'or leut werd door schepen van cultuur Vandewege en projectverantwoordelijke, Georgette 
Keese, een reizende tentoonstelling voorgesteld van kindertekeningen. De Gentse zustersteden waaronder Kanawaza in Japan 
kregen deze tentoonstelling te zien. De kindercatalogus kreeg de titel 'Mijn museumboek', en werd ook in het Japans vertaald. 
(37'). 6. Een grote teleurstelling voor de nieuwste productie van theater Arena 'Ik zou nog maar één tegenstander hebben' van 
Herman Van Veen. De verwachtingen waren hoog gespannen, maar de racewagen bleek het enige attractiepunt. Herman Van 
Veen was de dag voordien in Gent met zijn Europa-tour. Binnenkort komt ook de langspeelfilm 'Uit elkaar' van en met Herman 
Van Veen in roulatie. (29'). 7. Sinds 12 april is heeft Gent nu ook een dansclub, Nike genaamd. De eerste nationale 
openingsteammatch ging in het Bloso-rijkssportcentrum door. Brussels Dance Union won. (51'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
96

1979 1979-10-01 Nieuwsitems over actuele en lokale gebeurtenissen in Gent met begeleidende voice-overs. 1. Anita Dhondt uit Nazareth heeft 
haar A-brevet op zak. Deze zestienjarige is daarmee de jongste Belgische pilote. Ze werd gevolgd op haar laatste begeleide 
vlucht. (1'40'). 2. Sinds enkele maanden wordt er met ijver gewerkt om het Pand bewoonbaar te houden, want de provincie 
dreigt de bewoners uit te drijven. Inmiddels goed nieuws vermits de Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg het 
Patershol op de voorontwerplijst voor klassering heeft opgenomen. Het Pandistisch Verblijvingsfront blijkt dan toch gehoor 
gevonden te hebben. (1'13'). 3. Weense avond: Ditmaal geen Nieuwjaarsconcert onder leiding Willi Boskovsky maar een heuse 
muziektrip naar Wenen, voor een afgeladen opera. Het werd een hartelijk weerzien met Rudolf Schock. Sopraan Mirjana Irosch 
bracht een prachtige zangpartij ten berde. Het Utrechts symfonie-orkest zorgde voor de muzikale omlijsting. (30'). 4. Promotie 
voor de stad Gent gaat verder. Op het stadhuis werd nummer 53 van het maandblad 'Liège, province d'Europe' voorgesteld. 
Zowat 3/4e van het 120 pagina's tellende tijdschrift wordt aan Gent gewijd. (22'). 5. Minister Willy Claes aanwezig op de Chinese 
dag ingericht door de internationale jaarbeurs Gent. Dit naar aanleiding van China die in 1980 als gastland zal fungeren. (25'). 6. 
Caroline Verhaeghe achter het fornuis van 'Den Hoek' in Assenede waar 5 mannequins de wintercollectie 79/80 voorstelden. 
Paul Codde was de onverwachte gast, als mannelijke mannequin. Hij zorgde voor het artistieke vleugje. (34'). 7. In het 
schoolmuseum aan het Sint-Pietersplein loopt tot de 4e november een tentoonstelling 'Oude koeien uit de gracht''. Volgens 
conservator Vandenhautte valt de balans zeer positief uit. De dienst monumentenzorg en stadsarcheologie van de stad Gent 
deelt na de tentoonstelling van 3 jaar terug 'Graven naar Gents verleden', een soort bilan van wat er zoal plaats had in Gent. 
(1'13'). 8. Ter afscheid van Walter Godefroot actief wielrennersbestaan werd een criterium georganiseerd. Ze waren er allemaal: 
o. a. Herman Van Springel, Marc De Meyer, Fons De Wolf, Michel Pollentier en Paul Wellens. Eddy Merckx gaf het startschot. 
Zelfs oliebollenkampioen Abel was aanwezig. In het dienstencentrum Drongen huldigde schepen Ackerman de carrière van 
Walter Godefroot. (1'12'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
97

1979 1979-10-19 Zeven nieuwsreportages over lokale gebeurtenissen in Gent. Nederlandstalige voice-overs geven uitleg. 1. Opperdeken Mortier 
stelde op de zesde oktober voor dekenij Veldstraat een nieuw dekenpaar aan. Mevrouw Daskalides Kestekides werd eredekenin. 
Een laatste eregroet, want de moeder van producer Jean Daskalides overleed twee dagen later. Mevrouw Daskalides en meneer 
Machiels werden tot deken en dekenin geslagen. Een nieuwe start voor het winkelhart van Gent. (35'). 2. Krijgt het Sint-
Michielspleintje nu ook zijn zondagsmarkt' Op 30 september probeerde een nieuwe werkgroep een marktje met verse 
voedingswaren uit. Dezelfde werkgroep stelde met de dekenij Sint-Michiels heel wat reorganisatie- en animatieplannen op om 
het pleintje nieuw en jong leven in te blazen. Het Gentse publiek is alvast gewonnen voor dit sympathiek initiatief. De voorzitter 
van de Poolse staatsraad ging te voet van Sint-Baafs, onder de NTG-vlaggen door, naar het stadhuis. En na de begroting met de 
burgemeester werd in de pacificatiezaal de gebruikelijke geschenken uitgewisseld. Een gedenkplaat herinnerd aan de 1ste Poolse 
divisie die onze stad in 1944 zegevierend binnentrok. (55'). 3. Het verbond van Christelijke werkgevers heeft een publieke 
openingszitting rond het thema 'Humanisering van het ondernemersrisico'. Deze zitting werd zoals elke zitting besloten met de 
gebruikelijke receptie. (13'). 4. Het 75-jarig bestaan van de Gentse Maatschappij voor Huisvesting werd gevierd in de 
gemeenteraadzaal. Voorzitter Verspeeten kon er de staatssecretaris Cones begroeten die er voor sociaal rechtvaardig 
grondbeleid pleitte. (18'). 5. Dat het Koka niet aan initiatieven ontbreekt bewijst hun rijk gevulde programma. Ondermeer in 
samenwerking met BRT1 en het stedelijk secundair kunstinstituut, het etherisch strijkersensemble Parisiana. Deze in 1975 door 
Eric Devolder opgerichte groep, brengt op een zeer aparte manier muziektheater. (1'52'). 6. Meer dan 6000 toeschouwers in de 
Heizel, waar enkele pogingen werden gedaan om wereldrecords te breken. John Massis wou met zijn tanden een luchtballon aan 
de grond houden. De poging mislukte al na enkele seconden, en Massis verloor er enkele kiezen bij. Thierry Hallard probeerde 
met zijn moto over 20 Engelse bussen te springen. Ook deze poging liep op een sisser af: Hallard landde net over dubbeldekker 
15. (1'57') (Nr. 6 is in KLEUR!). 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
98 + extra aflevering 
deel 1

1979 1979-10-29 Vier nieuwsreportages over lokale gebeurtenissen in Gent, en deel 1 van een extra aflevering van de gentse filmaktualiteiten. 
Nederlandstalige voice-overs geven uitleg. 1. De Gentse firma Feytiers (of Vynckier') voerde een toekomstgericht beleid. Een 
nieuw initiatief werd uitgewerkt voor de schoolgaande jeugd. Didactisch materiaal werd aan de technische scholen aangereikt. 
Een infodag werd gehouden. In Feytiers werken om en bij de 2000 mensen. (30'). 2. Voor Vietnamese bootvluchtelingen lijnsplit 
Deinze, een caritatieve actie. Klinkende namen waren Octaaf Landuyt, Salvatore Adamo en François Delvieux. Beelden van Frank 
Griffaux in gezelschap van organisator Walter Ertvelt. Voor dit doel schonken verschillende kunstenaars waaronder Jan Burssens 
werken. Prinses Paola was de eregaste. Een mondain modedefilé beet de spits af. Een uniek optreden van Salvatore Adamo en 
François Glorieux besloot deze avond. (45'). 3. Enkele dagen voor de officiële opening van Honda Europe, werd nog gewerkt met 
man en macht aan de voorbereiding van het inhuldigingsmonument van Paul Van Gyseghem. Aangepast aan de autowereld, 
kwam een sculptuur tot stand. Op 24 oktober 1979 werd in aanwezigheid van de nationale pers Honda Europe voor geopend 
verklaard. De heer Nakatsi, voorzitter van de Europese vestiging onthulde de gedenkplaat waar reeds bij voorbaat de komst van 
de koning op 26 oktober werd aangekondigd. De 'Blue hawk', een Hondaschip met de capaciteit van 5000 à 6000 wagens lag 
speciaal voor de gelegenheid in de Gentse haven gemeerd. De burgemeester opende het saké-vat, een typisch Japanse traditie. 
(1'55'). 4. De Kamer van Koophandel en Nijverheid gewest Gent bestond 250 jaar. Een sereen feest werd georganiseerd. Voor 
deze gelegenheid kwam de koning naar de stad. In het congrespaleis had een academische zitting plaats. Op de ere-plaatsen, 
minister Galle, voorzitter Vanacker, voorzitter Everts, gouverneur De Kinder en burgemeester De Paepe. De heer Vanacker, 
voorzitter van de kamer van koophandel en nijverheid van het gewest Gent, was van mening dat de kamer haar eigen haar eigen 
specifieke inbreng kan blijven leveren tot de ontplooiing van het regionaal bedrijfsleven. Voorzitter van de kamers van 
koophandel, de heer Everts, hield een warm pleidooi voor een statuut waardoor aan de kamers een juridische waarborg zou 
worden gegeven dat het thans ontbreekt. Gouverneur De Kinder rondde deze academische zitting af met een historische 
wandeling door twee en een halve eeuw geschiedenis van de kamer. Daarna bracht de koning een bezoek aan de tentoonstelling 
'Gents industrieleven'. Managers van Gentse bedrijven werden aan hem voorgesteld. Naar aanleiding hiervan werd een extra 
editie gecreëerd in kleur. (1'35'). Naar aanleiding van deze viering maakten de Gentse Filmaktualiteiten een extra editie:"Een 
extra aflevering van de gentse filmaktualiteiten" (in kleur):over het belang van Gent op sociaal/economisch/cultureel vlak. Eerst 
wordt een geschiedenis van de kamer van commercie van Gent gegeven. Uitleg over interprofessionele vereniging van vrije 
ondernemingen, over textielnijverheid en beroepsopleiding. Er is trots voor de Gents haven. Er zijn papierfabrieken, veel 
werkgelegenheid. Uiteenzetting van houtbewerkers, het GGT en Honda Europe aan de Gentse zeehaven. 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
99 + extra aflevering 
deel 2

1979 1979-11-23 Vier nieuwsreportages over lokale gebeurtenissen in Gent, en deel 2 van de extra aflevering van de gentse filmaktualiteiten. 
Nederlandstalige voice-overs geven uitleg. 1. Russische filmweek in de Studioskoop. (In afwachting van het internationaal 
filmgebeuren 1980). Filmweek naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de cinema in de Sovjet-Unie. Ben Ter Elst, 
introduceerde de film 'De boom der wensen', in avant-première voor België. (40'). 2. Natuurbeurs. Voor de 2de maal werd de 
natuurbeurs georganiseerd in het floraliapaleis en in samenwerking met de internationale jaarbeurs. (30'). 3. In Drongen werd 
een praatavond georganiseerd met Walter Godefroot. Hij bracht tevens een voorstelling ten berde van zijn judo-kunnen. Vragen 
werden gesteld door Paul Verbrugge van BRT 2 'Sporttekort' en van journalist Jules Hano. Moderator was Nand Baert. (40'). 4. In 
het kader van het jaar van het kind werd een international kindertheaterfestival georganiseerd. Stekelbees bleef afwezig. Op het 
festival programma o. a. het stuk 'Pépé' (de witte kip). In een meesterlijke vertolking klaagt de Tsjechische clown Polvika de 
wreedheid van de oorlog aan. (1'20'). 5. 'Nandje en de reuzen'. Een afgeladen volle zaal in Merelbeke voor het derby Hellas Gent 
' BC Gent (basketbal). (1'12'). 6. Het bouwsalon 'voltooiing en speciale technieken' was aan zijn 2de editie toe. In het 
floraliapaleis van 23 tot 26 november. (19'). Aankondiging tweede deel van de extra aflevering omtrent de viering rond het 250-
jarig bestaan van de Kamer van Koophandel en Nijverheid en het bezoek van de koning. Het tweede deel van een extra 
kleureneditie over het Gentse bedrijfsleven. Deel 2 van de extra aflevering van de gentse filmaktualiteiten:Er wordt uitleg 
gegeven over scheepsagenten, dienstverleners (Securex, die voor sociale en administratieve diensten voor ganse land). 
Vernieuwing bij de banken. Mister cash wordt uitgetest. Kredietbank speelt een grote rol, en krijgt nieuwe technologie, zoals 
bancontact. Er wordt uitleg gegeven over een diamantvoorstelling, een staalfabriek, en de NMBS die de infrastructuur aanpast in 
functie van de industrialisering van de regio. Er is een directe busverbinding van Gent naar Zaventem voor Sabena. Het 
internationaal congres krijgt nieuwe zalen. NV Vankerkhove en Gilson is een lucratief Gents bouwbedrijf. Gentse industrie 
Monsanto zorgt voor diversificatie. Er wordt uitleg gegeven over geneesmiddelfabrikant, electrisch stroomvoorziening van EREC, 
SADACI dat kaliumkarmiet en cianide voor staalnijverheid vervaardigt, en een bedrijf van orthopedische technici. 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
44

1979 1979-12-07 Twaalf nieuwsreportages over lokale gebeurtenissen in Gent. Nederlandstalige voice-overs geven uitleg. 1. Een filmploeg onder 
leiding van Heli Rombout draaide één jaar en acht maanden aan een 8mm langspeelfilm. De eerste gesproken film van het duo 
Buile-Rombout. (1'12'). 2. Nieuwe energie voor de luchthaven van Sint-Denijs Westrem. Tentoonstelling van het vliegarsenaal 
van het Piper flight center. Omni flight organiseerde het. (43'). 3. De regionale syndikale kamer van het bouwbedrijf gewest Gent 
heeft haar nieuwe kantoren in de Rijsenbergstraat opengesteld in aanwezigheid van schepen Mortier en Monsaert. De 
vergaderzalen werden genoemd naar professor Manielle en baron Horta. (51'). 4. In aanwezigheid van ambassadeurs en consuls 
van verschillende landen besloot galerij Fonke de viering van haar 10-jarig bestaan. Een overzichtscollectie werd gehouden. (24'). 
5. In Brussel werd de Gentenaar Willy De Clercq verkozen tot voorzitter van de PVV. Tevens een warme hulde aan uittreden 
voorzitter Grootjans. (11'). 6. Het consulair korps van Gent kwam samen in de pacificatiezaal van het stadhuis om het slotdiner 
van de internationale jaarbeurs tot zich te nemen. Gouverneur De Kinder, schepen Temmerman, burgemeester De Paepe en 
voorzitter Meyvaert waren van de partij. 7. Piet Van Eeckhaut, schepen van onderwijs en toerisme heeft in aanwezigheid van 
enkele schepenen een belangrijke toeristische promotiecampagne aan de pers voorgesteld: 'Weekendtoerisme in Gent en Oost-
Vlaanderen'. (31'). 8. Op de openingszitting van het academiejaar '77-'78 van het seminarie voor productiviteitsstudie en 
onderzoek onder leiding van professor Vlerick hield de heer Luns, secretaris-generaal van de Navo de openingsrede. (28'). 9. Het 
festival van Vlaanderen vierde dit jaar zijn 20ste verjaardag. De 5de happening stond in het teken van 'Europa Ludens'. (1'25'). 
10. Een Indisch festival in Gent. Gasten waren de ambassadeur en de burgemeester De Paepe. (45'). 11. Vertoning van de nieuwe 
frivole wintermode. (51'). 12. John Massis vond het een schande dat de Patersholfeesten wegens geldgebrek niet konden 
doorgaan. Stadskrant Den Agentenaar concretiseerde de idee om benefietfeesten te organiseren. (1'13'). 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 101: 
jaaroverzicht 1979

1980 1980-01-10 Jaaroverzicht van het jaar 1979 met korte fragmenten uit eerdere uitzendingen en een begeleidende voice-over. Onderwerpen 
die aan bod komen zijn onder andere het drie jarig bestaan van Gentse Filmaktualiteiten, gasten op het filmgebeuren (King Hu, 
Hans-Jurgen Syberberg, Harry Kumer, Raoul Servais), opening Lentebeurs, Gaston Eyskens die in Gent kwam spreken, de start 
van het wielerseizoen, de herdenking van de kanaalovertocht van Louis Blériot na 70 jaar, een mini-auto racecircuit, de jongste 
vliegtuigpiloot d'Hondt, het oversteken van de Noordzee op waterskiën, 60ste internationaal roeiwedstrijd, hockeywedstrijd, 
Hellas CC Gent, Mercx te gast bij Wie van de drie, de keizer van de smartlap Eddy Wally, laureaat staatsprijs voor 
kunstenaarsloopbaan, eerste mannelijke kleuterjuf, Depardieux in Gent voor opnames met Monicelli, regen op de 
Arteveldefeesten, Ghent - city of jazz, het jaar van het kind, zeepkistenrally, Gentse fotomodellen, jong festival van Gent, Europa 
toer, Weense operette, Ali op wereldtournee in Gent, Parisiana stelt muziektheater voor, studentenbetoging tegen 
inschrijvingsgeld universiteit, politie treedt hard op, moord op familie en winkelierster, Willy Claes in Gent voor opening GGT, 
Honda wordt ingewijd, Monsanto Europe, Walter De Buck stopt met "tussen de soep en de petoiters", 34ste internationale 
jaarbeurs met gastland Marokko, 250 jaar Kamer van koophandel en nijverheid, nieuw deken Deskalides, 24 daagse in Sint 
Niklaaskerk, zondagsmarkt op Sint-Michielsplein, bewoners van het Pand mogen blijven, viering 100 jaar de Gentenaar, John 
Massis trekt tram met 80 kinderen met zijn tanden. 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
102

1980 1980-01-24 Nieuwsitems over actuele en lokale gebeurtenissen in Gent met begeleidende voice-over. 1. De beste wensen voor 1980. (21'). 
2. Hugo Claus, echtgenote en zoon Thomas arriveren aan het Gentse stadhuis. In de raadszaal wordt 4-jaarlijkse culturele prijs 
van de stad Gent 1978 voorbehouden aan literatuur, uitgereikt. Gastspreker was doctor Bisgarden, docent van de VUB. Schepen 
van cultuur Vandewege overhandigde de medaille. (37'). 3. De problemen die mensen die zich in een rolstoel voortbewegen 
ondervinden worden aangekaart. Frank Jespers, Olympisch kampioen gehandicaptensport heeft niet de minste moeite met de 
langverwachte nieuwe boordstenen. Toch zijn er nog moeilijkheden: het centrale postgebouw bijvoorbeeld. (1'32'). 4. Tot 27 
januari lopen drie tentoonstellingen in het centrum voor kunst en cultuur, de gewezen Sint-Pietersabdij. China, kinderarbeid en 
doctor Jan Oscar De Gruyter zijn de onderwerpen. De tentoonstelling van het werk van Jan Oscar De Gruyter werd gehouden 
naar aanleiding van zijn herdenking in Antwerpen en Gent. (1'38'). 5. De Gentse filatelistenbond organiseerde eind vorig jaar een 
internationaal filatelistisch salon. Deze niet competitieve filatelistische tentoonstelling vond plaats onder het motto: 'van een 
gemeenschappelijk verleden naar een Europese toekomst'. Ongeveer 3000 verzamelingbladen uit ondermeer de Franse 
departementen Nord en Pas du Calais, het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen en Oost- en West-Vlaanderen. Georges Vandamme 
fungeerde als tentoonstellingsleider. (1'13'). 6. Het 7de internationaal filmgebeuren van Gent ging liep van 10 tot 20 januari 1980 
in cinema Majestic 2000, Calypso 3 en Skoop 1 & 2. Meer dan 90 films, waarvan velen in avant-première voor Gent, België en 
zelfs voor Europa. (19'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
103

1980 1980-02-07 1. Extra aflevering naar aanleiding van het 7de internationaal filmgebeuren in Gent. Voor de officiële openingsvoorstelling was 
cinema Capitole afgeladen vol. Het strijkerensemble Parisiana onder leiding van Eric Devolder gaf meteen de juiste etherische 
toon aan. Jacques Dubrulle verwelkomde namens het bestuur, schepen van cultuur Vandewege sprak namens de stad Gent. Op 
de persconferentie werd bekend gemaakt dat voortaan zal gewerkt worden met een vzw met als voorzitter John Bultinck. 
Jacques Dubrulle wordt secretaris-generaal en Ben Ter Elst festivaldirecteur, vanaf het begin bijgestaan door Dirk Demeyer. 
Schepen en ondervoorzitter Piet Van Eeckhaut toonde het geloof van het stadsbestuur in dit belangrijk initiatief. Vooreerst ook 
een filmcompetitie voorgezeten door Harry Kümel. Op de eerste bijeenkomst waren auteur Jef Geeraerts, schilder Jan Burssens, 
conservator Jan Hoet en productiechef Jackie Pierrot aanwezig. Marian Ponnet was coördinatrice. De dekenij Veldstraat werkte 
actief mee. Er waren ook buitenlandse gasten zoals Ronald Chase, realisator van 'Bruges la morte', en Lulu die speciaal uit San 
Fransisco kwam voor dit festival. Er was ook een afgevaardigde van het festival van Oberhausen. Karst Van Der Meulen, 
realisator van de kinderfilm 'Martijn en de magiër' was aanwezig met Martijn zelf. De revelatie als bezoeker was de Duitse acteur 
Maximilian Schell, die als regisseur met de film 'Geschichten aus dem Wienerwald' de prijs Ben Ter Elst won. Ronald Chase kreeg 
voor 'Bruges la morte' de prijs van de pers. (4'01'). 2. Een verslag van het 58ste autosalon van Brussel, dit jaar in het teken van de 
energiebesparing. Dit thema liep specifiek in hal 10, met premier Martens op de vooropening. De dag daarop werd het eigenlijke 
salon geopend door prins Albert en minister Chabert. (1'15'). 3. Vooruitblik naar de volgende aflevering. (7'). 

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
104: extra editie over 
Wilfried Martens

1980 1980-02-08 Een extra editie 'Gentse Filmaktualiteiten': een nieuwsreportage over Wilfried Martens. Nederlandstalige voice-overs geven 
uitleg. Wilfried Martens stapt na afloop van de ministerraad met zijn medewerkers naar de officiële persconferentie. Er na volgt 
een televisie interview met Jan Schots. De agenda van de 1ste minister is overladen. Het doet sociaal overleg met syndicale 
fracties. 's Middags is het tijd voor overleg. Henry Kissinger is op bezoek. Nadien volgt een rijs naar Denemarken voor een 
topvergadering met Deense top-premier. Tot slot wordt het gezinsleven van Martens besproken. 
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Gentse 
Filmaktualiteiten, nr. 
105

1980 1980-02-22 Vijf nieuwsreportages over lokale gebeurtenissen in Gent. Nederlandstalige voice-overs geven uitleg. 1. De 23ste textielbeurs: er 
is woning- en huishoudstoffen, modestoffen, lingerie, vrijetijdsmode, . . . De nieuwe collectie wordt getoond met modeshow. 
Martens geeft een toespraak. 2. Een speciale expo trein die ook in Gent stopt. De expo handelt over heden en verleden van de 
trein, zoals de stoommachine uit 1946. De expo wordt geopend. 3. Officiële gelegenheid van het leger. Vrouwelijke 
personeelsleden en athletes doen een eedaflegging in de legerschool. 4. Huyghe exposeert fijn gedetailleerde schilderwerken. 
Bespreking van zijn stijl. 5. Hernieuwde belangstelling voor het Patershol waar het Pand deel van uitmaakt. Het Gents 
schepencollege stelde een herstelplan voor dat op de medewerking van de huidige bewoners rekent. Er wordt een infocentrum 
in het Patershol opgericht. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 2

1980 1980-03-07 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Jerry Lewis komt aan op de laatste 
stop van zijn Europese tour. Hij wordt opgewacht door de pers. Er is een persconferentie over zijn film Hardly Working en hij 
geeft een show met een orkest. 2. Stichting Bloemenstad organiseert een verkiezing om de nieuwe Bloemenkoningin aan te 
wijzen. We zien de kandidaten en uiteindelijke winnares. 3. Voetbalclub A. A. Gent kan zich plaatsen voor de eerste klasse. Door 
het succes komt er steeds meer publiek op hun wedstrijden af. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 5

1980 1980-03-21 Nieuwsreportage over actuele en regionale gebeurtenissen. 1. De family Mahy heeft in een oud circusgebouw een grote collectie 
oude auto's. 2. De Europese kampioen en de Belgische kampioen demonstreren blootvoet waterskiën. Ze gaan vooruit, 
achteruit, synchroon en ze springen over een schans. 3. De carnavalsstoet trekt door Gent, maar carnaval staat in de stad nog in 
zijn kinderschoenen. 4. Autodealers hebben auto's ter beschikking gesteld aan scholen zodat leerlingen ze kunnen beschilderen. 
Dit in het kader van de Week van de Auto. 5. Aankondiging kroonkurkjesactie, waar in een volgende aflevering meer aandacht 
aan besteed zal worden. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 1

1980 1980-04-04 Vijf nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1980. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
wat er gebeurt. 1. Kindertekeningententoonstelling in Vlaanderen. Het is een internationale tentoonstelling die al in vele andere 
landen de ronde had gedaan. Het thema was "levensboom". Verschillende kinderen gaven verschillende interpretaties: 
wereldboom, vredesboom, liefdesboom,. . . Er zijn ook reflecties van de verschillende culturen. De oorsprong is internationaal en 
de wereldbanden boven cultuur komen er in bovendrijven. 2. Twee ex-kampioenen geven een tafeltennisavond. 
Wereldkampioen Jacques Secrétin en ex- Frans landskampioen doen trucjes 3. Culinaire wedstrijd met als opdracht een nieuwe 
cocktail te creëren met als voorzitter Romain Deconinck. De laureaat werd An Van De Walle. 4. 1ste editie van de 'Week van de 
Auto'. Er zijn: animaties, toespraken, sketches die inspelen op het energieprobleem. Er zijn 22 showrooms met nieuwigheden. Er 
is een race met mini-auto's met afstandsbediening, go-carts voor kinderen, een opendeurdag op een automechanicaschool, en 
een CO test. 5. 1ste fietseling in Gent (door 'groene fietsers'): om er op te wijzen dat men in Gent te weinig met fietsers en 
voetgangers rekening houdt. Men pleit voor meer en betere fietspaden en opstalruimte. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 4

1980 1980-04-18 Vijf nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1980. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
wat er gebeurt. 1. In 1978 ging de sluisbrug in Terneuzen stuk. Reeds 2 jaar ellende. 75 miljoen BF is de kostprijs voor herstelling. 
De oorzaak wordt onderzocht om het risico te verlagen. De drijfarmen zullen verbreed worden. 2. De 9de internationale Jumping 
in Antwerpen. In het voorprogramma zit veel jeugd. De springpaarden zijn klaar voor de wedstrijd. Eric Wouters doet mee. Het is 
een belangrijk toernooi: de grote prijs van Antwerpen doet mee aan het wereldkampioenschap. Vooral Britten scoren hoog, een 
Oostenrijker is de winnaar. 3. Jaarlijkse bijeenkomst van Jaguar old-timers. Kasteelheer in Lokeren nodigde de eigenaars uit om 
om zijn domein de bijeenkomst te houden. Het is een prachtig domein dat niet vaak open wordt gesteld voor het publiek. Er is 
ook een Rolls-Royce. 4. De 14de antiekbeurs in Gent. Burgemeester de Paepe leidt de beurs in en de curator geeft een 
rondleiding. 5. De kringloop doet een actie waarbij leerlingen kroonkurkjes inzamelen om te recycleren. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 10

1980 1980-05-02 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Het 5-jaarlijkse festival Floralië 
vindt plaats. We zien de voorbereidingen en de rondgang die koning Boudewijn en Koningin Fabiola maken. De Chinese 
deelname aan het festival wordt uitgelicht, als ook een bloemschikwedstrijd. 2. In het Jules Ottenstadion vinden festiviteiten 
plaats rond de viering van het kampioenschap van A. A. Gent waarmee de club de tweede klasse bereikte. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 7

1980 1980-05-16 Vijf nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1980. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
wat er gebeurt. 1. Stijn Streuvels museum 'Het lijsternest' wordt geopend. Het is zijn werkruimte en leefruimte in Ingooigem. Het 
werd trouw heringericht. Er is een kunstverzameling, een boekverzameling en een fototentoonstelling. 2. Sportmagazine, het 
nieuwe Vlaams wekelijks tijdschrift wordt aan het publiek voorgesteld. 3. Schepen voor sportzaken Ackerman reed mee in de 
4de Nationale wielertoeristentocht, 74 km door het meetjesland. Er zijn minder dan 2000 deelnemers, maar er is een 73 jarige 
dame, en een hartpatiënt mee. 4. Mei wordt uitgeroepen als sportmaand door college en schepenen sportraad Gent. De 
bedoeling is om zoveel mogelijk Gentenaars te overtuigen te sporten. Alle accommodaties zijn dan gratis. De opening gebeurt 
met een turndemonstratie. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 6

1980 1980-05-31 Vijf nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1980. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
wat er gebeurt. 1. Unicef koos naar aanleiding van het jaar van het kind voor een kunstwerk van Jef Wauters. Schilderijen van 
Wauters (waarin tieners, hippies centraal staan, maar ook stillevens en stadszichten) zijn wereldbekend. Kinderen als leitmotif 
doorheen zijn carrière. De machthebbenden worden als arrogant en verwaand weergegeven. 2. De wereldpremière van de 
remake van 'De Witte'. Acteurs en regisseur Robbe de hert worden voorgesteld aan het publiek. Er is een receptie met de 
filmpers. 3. Duitse week in Antwerpen. Tentoonstelling in universitair complex: het werk van fotograaf August Sander + 
boekenbeurs van Duitse publicaties. 4. 30 werken van hedendaagse kunstenaars worden tentoongesteld, verkocht ten voordele 
van het oudercomité van het stedelijk medisch pedagogisch instituut. O. a. Karel Dirckx en de schepen van onderwijs zijn 
aanwezig. 5. De koninklijke dekenij in het Belfortcenter. Het seizoen zit erop, AAGent is kampioen en ze heffen het glas. De 
spelers worden met geschenken overladen. AA Gent ploeg loopt in Mageleinstraat, waar veel supporters hun helden vieren. Er 
zijn interviews. 6. Rotaract internationaal doet aan zijn jaarlijkse reünie in de Sint-Pietersabdij, vanwege de 150ste verjaardag van 
België. Het wordt georganiseerd om de vriendschappen te versterken tussen de internationale leden. Er is een tuinfeest, receptie 
en barbecue. 
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 16

1980 1980-06-13 Vier nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1980. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
wat er gebeurt. 1. Benelux T-waterlating: Mevrouw Debacker was de eregast bij de T-waterlating van een nieuw Benelux. Ze 
wenste de minister een goede vaart. De champagnefles tegen de boot doen breken had enkele pogingen nodig. De pers hielp om 
de boot in het water te duwen. 2. De 4-jarige stoet ging doorheen de Gentse stadskuip. Er waren 12 dansende groepen. Het was 
het hoogtepunt van de Arteveldefeesten. André Van Hove wou de binnenstad animeren met een nieuwe toeristenattractie. 3. 
Sint-Jozefinstituut 50 jaar: feest voor schoolgaande kinderen. Licht gehandicapten krijgen hulp en begeleiding. 4. Willy Declerck 
in het Gents stadhuis als bestuurslid en spreekbuis voor AA Gent. Er was hulde aan de triomferende voetbalploeg. Vereeuwiging 
in het Guldenboek. Er zijn schepenen aanwezig op de receptie. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 18

1980 1980-06-27 Nieuwsitems over actuele en lokale gebeurtenissen in Gent met begeleidende voice-over. 1. Het Gravensteen bestaat 800 jaar 
en dat wordt gevierd met een tentoonstelling, een kermis met middeleeuwse spelletjes en een kruisboog toernooi in 
middeleeuwse kledij in de ridderzaal. 2. Er zijn allerlei eregasten uitgenodigd om de lancering van de viswaterzooi te vieren. Het 
doel is om het gerecht uiteindelijk te promoveren tot streekgerecht. 3. Om te vieren dat Volvo sinds 15 jaar in België en specifiek 
Gent gevestigd is, is er een feestelijke dag georganiseerd met Prins Albert als ere-genodigde. Er is een academische zitting waar 
Volvo een ziekenwagen en politiewagen cadeau doen. De genodigden bezoeken daarna de fabriek en het nieuwe 
afwerkingscentrum voor vrachtwagens wordt geopend. 4. De Gentse Dienst voor Toerisme heeft een kortfilm gemaakt die in 
première gaat. Ook wordt het nieuwe toeristencentrum geopend. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 20

1980 1980-07-11 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Er vinden allerlei vieringen plaats in 
het kader van 150 jaar Belgie. De koning en koningin zijn ook aanwezig. Fabiola brengt een bezoek aan het Elizabeth begijnhof. 
Op het Sint-Pietersplein is een Reuzenfeest met een optocht met reuzen uit allerlei gebieden. 2. De Stedelijke Middenschool 2 
stelt de deuren een weekeind open. In het thema 'Home Sweet Home' vinden er allerlei activiteiten plaats. Er is een kunst 
tentoonstelling, ballet, toneel en sport. 3. Rotaryvoorzitter op Integra. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 14

1980 1980-07-25 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met een begeleidende voice-over. 1. Het 33e Filmfestival van 
Cannes is afgelopen. Een verslag over het festival met aandacht voor de filmmarkt, pers, competitie en toeschouwers. 2. Ter 
gelegenheid van hun jubileum, voert het Stedelijk Paramedisch Onderwijs een Paracircus op. 3. Het Stedelijke Hoger Architectuur 
Instituut gaat uitbreiden en daarom is er een open deur expo georganiseerd met schetsen en plannen. 4. De grafische opleiding 
Higro heeft infodagen georganiseerd. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 13

1980 1980-08-08 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Reportage over de schilder Oscar 
Bonnevalle. We zien hem aan het werk op straat en in zijn atelier. Hij werkt ook aan het ontwerp van postzegels, waar hij 
opdrachten voor krijgt van over de hele wereld, waaronder Zaïre en Senegal. 2. De beste junior kok van België is een meisje, 
Martien Huissen. We zien haar aan het werk de keuken. 3. Het Museum voor Volkskunde heeft Oscar Bonnevalle te gast in het 
museum. 4. In het Musee Historique in Straatsburg is een tentoonstelling over de stad Gent te zien. De reportage toont beelden 
van Straatsburg, het opstellen van de tentoonstelling en de opening met persconferentie en diner. 5. De tweede Internationale 
Carrefour van de animatiefilm vindt plaats. Er zijn cineasten uit binnen- en buitenland aanwezig. Er is een afgeladen voorstelling 
met de beste animatiefilms aller tijden. 6. Het standbeeld van Jacob van Artevelde wordt van zijn voetstuk gehaald. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 8

1980 1980-08-22 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Prins Karel heeft stuk land aan het 
strand van Raversijde, waar hij zijn kunst maakt. De stad Oostende wil het domein van hem kopen, maar hij weigert. We krijgen 
een kijkje op zijn landgoed en in zijn huis. 2. Kort verslag van de nieuwe draagvleugelbootdienst (jetfoil) tussen Oostende en 
Londen. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 11

1980 1980-09-05 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Eddy Merckx heeft zijn eigen 
wielermerk opgezet. In de werkplaats worden de fietsen op maat gemaakt. Een van de eerste klanten is Jean-Marie Pfaff. 2. 
Korte reportage over de Pand Affaire. De bewoners wilden in het gebouw blijven wonen, maar de stad wil de bewoners weg 
hebben. Met behulp van de politie worden de bewoners uitgezet. Als protest kamperen sommige bewoners op de binnenplaats. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 23

1980 1980-09-19 Zeven nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1980. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
wat er gebeurt. 1. Octave Landuyt, een kunstenaar in Heusden, ontwerpt haute culture, maakt juwelen en ceramiek, schildert en 
beeldhouwt. In zijn werk, en leefruimtes houdt hij ook veel werk van andere kunstenaars bij. Zijn kelder is een schatkamer van 
kunst. 2. Vervolg op reportage over Pand affaire van Regionaal filmjournaal 11. De politie heeft de 1ste en 2de verdieping laten 
ontruimen vanwege gebrekkige hygiëne en brandveiligheid. De pandbewoners werden op straat gezet. Een groot deel logeert op 
een tentenkamp op de binnenkoer van het pand. Zij betogen en krijgen steun door o. m. Walter De Buck. 3. Jacques Berghmans 
retrospectieve in Van Eyck. Zijn werk is heel Gent: hij schildert Gentse kerkpleintjes, straatjes, . . . 4. De Begoniakweek zit niet 
mee, de oogst komt in het gedrang door een hevige regenval. Ook het Begonia bloemenfestival (in teken van 150 België) wordt 
met regen geteisterd. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 27

1980 1980-10-03 Vijf nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1980. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
wat er gebeurt. 1. West Side Story, een balletmusical, wordt gebracht in zijn originele versie in de Koninklijke opera in Gent. Er is 
een persconferentie met de makers, waaronder choreograaf Jerome Robbins. Er wordt een fragment uit de musical getoond. 2. 
Hugo Claus verfilmt zijn toneelstuk "Vrijdag" (http://www. imdb. com/title/tt0083307/'ref_=fn_al_tt_1). Mariakerke wordt als 
filmset gebruikt. Het is een incest drama, maar de opnames gebeuren in een ontspannen sfeer. 3. Naast sport is er nu ook kunst 
en cultuur nabij de watersportbaan: een openluchttentoonstelling met ceramiek, grafiek en tekeningen. John Boulting 
verwelkomt de gasten. Minister Galle was aanwezig en krijgt een rondgang. 4. Voetbalmatch AAGent tegen Club Brugge. Het 
stadion is vol. Uitslag: 0-0. 5. 35ste internationale jaarbeurs, officiële opening met Wilfried Martens. China is het gastland. Er 
werd een industrieforum opgericht. 
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 28

1980 1980-10-17 Vijf nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1980. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
het nieuwsitem. 1. Grand Prix voor de derde leeftijd. Historic racing krijgt meer en meer vaste voet in de autowereld. Er zijn ook 
racemoto's. Het is een Grans Prix voor oude race auto's, old-timers. 2. The Village People komt op bezoek in België, naar 
aanleiding van de première van hun film "Can't Stop the Music" (http://www. imdb. com/title/tt0080492/'ref_=nv_sr_1). Roel 
Van Bambost neemt een interview af voor de première. 3. Viering 150 jaar België geeft aanleiding tot een tentoonstelling in het 
MSK: "Het landschap in de Belgische kunst 1830-1914". 4. 175 jaar brandweer: er worden demonstraties gegeven over snelle 
hulp, mensen redden, een fictieve brand in St. Pietersabdij. . . De grootste centrale van het land is in Gent. Er wordt meer en 
meer hulp geboden bij verkeersongevallen. Verder zijn er: een tentoonstelling, een internationaal congress, Pompiers de Paris. 5. 
Nieuwe speler bij de Buffalo's: de Schot Julespy. Hij speelt al sterk van sinds het begin en scoort doelpunten. Huidige wedstrijd is 
tegen Luik. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 29

1980 1980-10-31 Zes nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1980. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
het nieuwsitem. 1. Parachuting als eigentijdse jonge sport. Techniek en uitrusting zijn gericht op veiligheid. De cursus voor het 
vouwen en ontvouwen is onontbeerlijk. Er is een specifieke kledij nodig. Er wordt op de begane grond geleerd hoe uit het 
vliegtuig moet gesprongen worden. Het echte springen gebeurd op 2000m hoogte, vergt een goede coördinatie tussen piloot en 
springer, gebeurt aan 200 km/u. Op 700m hoogte gaat de parachute open. Er worden formaties in de lucht gemaakt. 2. De 
bevrijdingsfeesten op de grote markt in Antwerpen lokten 1000den toeschouwers. Er waren optredens van binnen- en 
buitenlandse militaire korpsen. 3. De afdeling Nationale Vereniging voor hulp aan verstandelijke gehandicapten vierden feest in 
dorp 2 koningin fabiola, ACG. Ze vieren 3 belangrijke gebeurtenissen: 20 jarig bestaan van de afdeling, de inwijding van het nieuw 
socio-cultureel centrum 'Pionier', en de openstelling van het dagcentrum 'De Zonnebloemen'. Kapra tombola zorgt voor 
financiële steun. Staatssecretaris woonde de viering bij, er werd een gedenkplaat onthult en tot slot een receptie. 4. In Gente 
nachtclub stelt Fred Braakman de nieuwe roman voor van Jef Geeraerts, 'De Coltmoorden', en er was een signeersessie. 5. 
Tentoonstelling over 200 jaar vrijzinnigheid in Vlaanderen loopt in het museum Van Der Haeghe. Herman Baltazar geeft een 
gelegenheidstoespraak. Het werk van Johan Dijne word getoond. Gesteund door Willemsfonds. 6. Een fusie tussen BBC en de 
Hellas sinds 4 maand. Er werd een groep cheergirls gevormd onder de leiding van een Amerikaanse cheerleader. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 35: 
extra aflevering

1980 1980-11-14 Deel 2 van een extra aflevering van het Regionaal Filmjournaal ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum van de vervlaamsing 
van de Rijksuniversiteit Gent. Beelden van de feestzitting die in de aula van de universiteit gehouden werd met gasten Koning 
Boudewijn en premier Martens. De rector hield een feestrede, er was een koor en 5 bekende Vlamingen kregen een 
eredoctoraat uitgereikt. Hierna volgen beelden van verschillende afdelingen van de universiteit. We zien onder andere het 
Academisch Ziekenhuis, het laboratorium voor toxicologie, het laboratorium voor petrochemische techniek, het laboratorium 
voor elektromagnetisme en acoestica en botanische tuin. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 34: 
extra aflevering

1980 1980-11-14 Deel 1 van een extra aflevering van het Regionaal Filmjournaal ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum van de vervlaamsing 
van de Rijksuniversiteit Gent. De aflevering begint met een stukje geschiedenis van de vervlaamsing en hoe deze tot stand kwam. 
Daarna volgt een kijkje achter de schermen bij enkele laboratoria: het laboratorium voor modelonderzoek op de Zwijnaarde 
campus, het laboratorium voor kristallografie en de studie van de vaste stof, het laboratorium voor weerstand van materialen en 
lastechnieken, de leerstoel moleculaire biologie, het laboratorium voor histologie en genetica, het laboratorium voor 
farmacologie en toxicologie voor huisdieren, het instituut van nucleaire wetenschappen en de kliniek radiotherapie en 
kerngeneeskunde. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 33

1980 1980-12-12 Acht nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1980. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
wat er gebeurt. 1. De geboorte van de heilige Benedictus wordt internationaal gevierd. Er wordt een tentoonstelling geopend en 
een kunstboek rond de heilige voorgesteld. Het boek "Benedictus pater europae" wordt voorgesteld door het Mercatorfonds, en 
schetst een betekenis van de figuur van Benedictus en de invloed van zijn monikken op cultuur-historische groei van het Westen. 
De kunSint- & cultuurhistorische tentoonstelling gaat door in de Sint-Pietersabdij, en Wilfried Martens is aanwezig. (81. 5m)2. 
Een nieuw bronzen Manneken Pis boven de ingangspoort in de Kraanlei 17. 15 jaar voordien stortte het beeld neer en werd nu 
hersteld, zonder vijgenblad. (17,4m)3. RUG-feesten: 50 jaar vernederlandsing van de universiteit. De bezegeling van de banden 
van de rijksuniversiteit en de stad. Er is een tentoonstelling van het archief. (31,2m)4. Jazz concert, een gezamenlijk optreden. 
Voor het eerst speelden drie Gentse formaties samen: Rudy Balliu Society Serenaders, Cotton City Jazz Band & Lazy River Big 
Band. (24,6m)5. Theatergroep Verticaal moest weg uit zaal in Merelbeke, maar kon onderkomen in zaal van Krombrugge dat 
vernieuwd werd met 166 zitplaatsen. Daan Hugaert deed mee aan de start van het 22ste speelseizoen met "Caraïbische zee". 
(23,8m)6. 'Belgian Evening', georganiseerd door de International Club of Flanders. Prins Albert wordt eervol ontvangen, en 
signeert het gouden boek. (22,1m)7. De voetbalmatch AA Gent tegen Kortrijk eindigt met 6-0 in het voordeel van de thuisploeg. 
(14,9m)8. De 1. 000. 000ste bezoeker dit jaar wordt aan het Gravensteen gefeliciteerd. (14,2m)

Gentse 
Filmaktualiteiten, nr.: 
jaaroverzicht 1980

1980 1980-12-26 Jaaroverzicht van het jaar 1980 met korte fragmenten uit eerdere uitzendingen en een begeleidende voice-over. Onderwerpen 
die aan bod komen zijn onder andere het (mislukt) dopen van een schip, de 35e editie van de jaarbeurs met gastland China, de 
bloemenshow geopend door Koningin Fabiola, de Week van de Auto, de herplaatsing van de draak op het Belfort, de opening 
van het toerismecentrum, viswaterzooi als streekgerecht, tentoonstelling door de stad Gent in Musee Historique Strasbourg, de 
14e editie van de antiekbeurs, kringloopactie kroonkurkers, Gentse brandweer bestaat 150 jaar wat wordt gevierd met een 
feestprogramma en demonstratie, Gravensteen viert 800e verjaardag, Gentse feesten, festival van Vlaanderen, uitvoering van 
The West Side Story in de Gentse Opera, drie Gentse schilders uitgelicht, verfilming Vrijdag, A. A. Gent geplaatst in eerste 
afdeling, Rijksuniversiteit Gent viert 50 jaar vernederlandsing. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 30 
[b]

1980 1980-uu-uu Een nieuwsreportage over actuele een wedstrijd stijldansen in 1980. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die 
vertelt over wat er gebeurt. Een wedstrijd stijldansen in een ballroom met dansclub Nike uit Gent. Het is meer cultureel dan 
sport. De verschillende danssoorten zijn: tango, Weense wals, quickstep, en Latijns-Amerikaanse danssoorten: Rumba, samba, 
cha cha, Jive. 
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 32 
[b]

1980 1980-uu-uu Vier nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1980. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
wat er gebeurt. 1. De 32ste internationale hondententoonstelling in Gent. 2000 honden, 156 rassen, duizenden bezoekers. Het is 
de grootste ééndaagse hondenshow van Europa, met o. a. "Wereld-unie show St. Bernard". 2. "De wereld van het circus": een 
tentoonstelling van circussen van vroeger in miniatuur. Dat gaat door in een brede tentoonstellingsruimte in het ASLK in Brussel. 
3. Kunstproject rond Egypte. Er is Egyptische dans, muziek, schilderkunst, beeldhouwkunst, juweelsmeedkunst, textiel. Het is 
tweedelig: werk door Egyptische kunstenaars, en historische evocatie van Ramses II. Het is op toer in België, Nederland en in het 
buitenland. 4. het 50 jarig jubileum van de korfbalclub 'Ganda'. Zij wandelen van Antwerpen naar Zwijnaarde over de weg. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 2 [b]

1980 1980-uu-uu Vier nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen uit 1980. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. De olympius 
Robert Vandewalle, Allaerts, Vanderstraete volgde met spanning een wedstrijd tennis op wereldniveau. Belgisch olympisch 
comité organiseerde samen met privé sponsors een demonstratiewedstrijd, een vier manstoernooi. Bjorn Borg kwam er speciaal 
voor naar België. 2. Hoge toppers in België in de top 10 drinkers. De Gentenaars vormen daarop geen uitzondering. De glas-
ophaling in januari zorgde voor een uitzonderlijk grote oogst. 350 duizend kilogram glas in stad Gent alleen. Met de omliggende 
gemeenten bereiken we ruim 605 duizend kg. Ook autobanden werden opgehaald, 30 ton, verwerkt tot ruwe petroleum. 
Nieuwste initiatief: Kwik batterijtjes ophalen. 3. Martens in cinema Majestic. Jean Deskalides verwelkomde personaliteiten 
enDubrulle sprak namens de ploeg van het Regionaal Filmjournaal. Wil Tura werd toegejuigd. De eerste minister kondigde een 
echt beleid aan. 4. De asverstrooiing op de Gentse begraafplaats van Gentse Jazzliefhebber. Hij wou met New Orleans muziek 
begraven worden. Cotton City jazz band vervulde zijn wens. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 31 
[b]

1980 1980-uu-uu Vijf nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1980. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
wat er gebeurt. 1. Er opent een nieuw theaterstuk van Hugo Claus (door hem geregisseerd), Hellehond ('). Gaat over liefde en 
dood. Het is een portret van een prostitué aan het eind van haar leven. Het wordt vertelt in 14 delen, zoals de kruistocht van 
Jezus. 2. Het voormalig hotel d'Hane-Steenhuyse - uniek, sfeervol gebouw - wordt gerestaureerd. Er is ook een 
informatiecentrum voor stadsvernieuwing. 3. De megafoon-fanfare: een fanfare met rode megafonen wandelt door Gent. 4. 
Rugbyploeg van Gent. Het Paastornooi van Ghent Rugby Football Club. Britse en Nederlandse gastploegen. Gent won. 5. De 
World Trade Center Association komt naar Gent. De 'top of Flanders', lid van WTCA vierde haar 15 jarig bestaan. Het doel van de 
WTCA is het bevorderen van handelstransacties op internationaal gebied. De voorzitter gaf een speech. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 33 
[b]

1980 1980-uu-uu Vijf nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1980. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
wat er gebeurt. 1. Viering 10 jarig bestaan van de sectie van het instituut voor dierkunde in universiteit Gent. Ook de 5000ste 
emmer van noordzeebodem staal wordt gevierd. 2. België is het enige geïndustrialiseerd land (naast Zwitserland) dat geen 
oceanografisch instituut & schip bezit. Dit wordt beholpen met de "Mechelen", een overjaarse ex-mijnveger van de zeemacht. 
Men doet onderzoek naar organismen van de zeebodem en de invloed van menselijke activiteiten. 3. De vrije radio: "Radio one" 
is een Gentse vrije radio. Er wordt een fragment van een Radio one uitzending getoond. 4. Arteveldefeesten: het hoogtepunt is 
de Arteveldestoet, dat telkens een ander thema heeft. Dit jaar, in de woorden van Andre Van Hove, gaat het over "de wereld is 
een kooi vol gekken". 5. "Playmate, een musical van Powell en Taschen" is een musical van Walter Ertveldt en Jaak Van De Velde. 
Het gaat door in de theater "Arena". er worden fragmenten van de musical getoond. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 29 
[b]

1980 1980-uu-uu Vijf nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1981. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
wat er gebeurt. 1. De Heirmanklok is een gastronomisch kunstuurwerk. Een klok met bewegende figuurtjes. Ingehuldigd in St. 
Niklaas. Edgar Heirman is vakman en kunstenaar die het werk vervaardigde. Hij komt zelf aan het woord. 2. Bankinstelling op de 
Kouter. 3. Opening van de Vlaamse boekbindkunst tentoonstelling. Gaat over boekbindkunst vanaf de 14de eeuw. Een gulden 
boek werd ter gelegenheid ingebonden. Schepen Vaneeckhout signeert. 4. Handbal wereldkampioenschap in Gent: Oostenrijk 
tegen Finland, Oostenrijk won. 5. Laatstejaars van Gentse vrije scholen vieren hun 100 dagen. Beelden van de Nieuwe 
Bosvesting: een optreden, en zij gaan de straat op voor een hippe wandeling. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 20 
[b]

1980 1980-uu-uu Vijf nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1981. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
wat er gebeurt. 1. De internationale Breughelfeesten: mensen in klederdracht. Stoetenbouwer Frans Vromman brengt de 
Breughelstoet met o. a. Tijl en uitbeeldingen van spreuken. 2. Graafwerken op strand Zeebrugge: er is een walvis aangespoeld en 
men begroef hem om het skelet later op te graven, maar men vindt hem niet meteen terug. Wanneer men hem vindt, stinken de 
overblijvende weefsels, die nog niet verteerd zijn. Het skelet is voor het zoölogisch museum. 3. Het internationaal filmgebeuren 
van Gent: Condorman komt op bezoek om een Disneyfilm de promoten. 4. Eerbetoon aan politie-personeelsleden die overleden 
tijdens hun dienst. De slag bij Edemolen wordt herdacht en het monument in het Albertpark krijgt een bloemenkrans. 5. Vlaams 
Cultureel Centrum "De Brakke Grond" vlakbij de Dam in Amsterdam stelt een grote collectie Art Nouveau tentoon. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 22 
[b]

1980 1980-uu-uu Zes nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1981. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
wat er gebeurt. 1. "De nacht van de poëzie": naar aanleiding van 10 jaar Masereelfonds werd voor het eerst een prijsuitreiking 
gehouden voor poëzie. 2. Koningin Fabiola op bezoek aan St. Bavo. Groentjes van de meisjesschool St. Bavo in keurig uniform, en 
doen aan zang, toneel en dans. Vervolgens gaat de Koningin met veel interesse op bezoek in de St. Pietersabdij. 3. Miljoenste 
bezoeker van het Bijlokemuseum krijgt geschenk. De conservator van het museum, mevr. Van De Kerckhove, vertelt aan twee 
nietsvermoedende dames dat ze prijs hebben en een geschenk krijgen. 4. Koude aanloop naar het jaareinde: beelden van 
sneeuw in Gent. 5. Begrafenis en herdenking van Joan Vandenhoute, de stadsarcheoloog van Gent. Hij zorgde voor 
monumentenzorg en stadsvernieuwingen. Vergezeld door beelden van o. a. het Belfort. 6. Albert Bert van Kortrijk legt de eerste 
steen van de Decascoop, toen het grootste cinemacomplex in Europa, in Gent op 8 mei 1981. Jo Ripke is de presentator van het 
openingsfeest waar een film vertoond wordt. De Decascoop is uitgerust van de allernieuwste technologie om films te vertonen. 
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 1 [b]

1980 1980-uu-uu Zes nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen uit 1980. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Het festival 
van Vlaanderen 1980 in het Europacentrum voor de klassieke muziek. Er worden 100 concerten klassieke muziek per jaar 
gegeven. Naar aanleiding van 150 jaar Belgische onafhankelijkheid: drie nieuwe festival ontwikkelingen. Vlaanderen, wereld 
ontmoetingspunt van internationale symfonie-orkesten, Festival van Vlaanderen, Europacentrum van oude muziek en Flandria 
illustrata. Voor de jeugd, dit jaar veel animatiemiddagen in openlucht. Er worden concerten in historische gebouwen 
georganiseerd. 2. Roger Dejaegher ontwierp de waterschoenen. De zoon, Filiep, demonstreert hoe het werkt: hij "wandelt" over 
het water. Een reddingsbroek werd ook uitgevonden. Er is veel belangstelling van de Amerikanen voor de "Jesus-schoenen" zoals 
zij het noemen. 3. De avant-première van "Vrijdag". De Voorzitter van het willemsfonds Willy Biltereyst, organisator van deze 
filmpremière, verwelkomde Hugo Claus die werd voorgesteld aan het publiek. "Vrijdag" kent een groot succes. 4. Clubgent is 
landskampioen roeien. Zij vertegenwoordigen België op de internationale roeiregatta op de Neil. Ze trainden op de 
watersportbaan in Gent. Kampioenschap gaat door in Luxor en Caïro. België eindigde op de 4de en 5de plaats. 5. Monsaert gaf 
het startsein voor de onderneming "stadskernvernieuwing", waaronder de parkeergarage onder de vrijdagsmarkt. Dit is een 
kennismaking voor de bevolking. 6. Gentse gerechtshof behandelt de gruwelijke moordpartij op de familie Steyaert uit st. 
Amandsberg, waarvoor Horion en Feneulle terechtstonden. Het hof werd begeleid door Meester Tytgat. Alle banken waren 
bezet. Er was veel bewijsmateriaal en er werd een reconstructie afgespeeld. Jury antwoordde op alle vragen "Ja". Ze werden 
veroordeeld tot de doodstraf. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 3 [b]

1980 1980-uu-uu Zes nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen uit 1980. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Het 
vervaardigen van violen vergt gevoel voor maten en verhoudingen en kennis van hout. Vaak gaat het over familiebedrijven waar 
de zoon in leer gaat bij de vader. Een vioolbouwersfamilie Robelus. Van belang is het lijm en vernismengsel. Op internationaal 
vlak wereldvlak. 2. In de Sintpietersabdij kwam premier Martens ter gelegenheid van de presentatie van het nieuw boek van een 
Engelse schrijfster Patricia Carson, "James van Artevelde, the man from Ghent". 3. Het kinderbal in het stekelbeesttheater in St. 
Amandsberg. Op zaterdagnamiddag. 4. Het kledinggebruik is een goede barometer voor de koopkracht. De 24ste editie van 
Textirama. En ruim aanbod. Kleding, machinerie en toebehoren, een vakbeurs dus. Showinitiatieven en animaties. 5. Caroline 
Vlerick werd jong beroemd met haar debuut "het einde van de reis" op het Brussels filmfestival in de kijker liep. 6. In Zele stond 
een fabrieksschouw. Johan Devreese, een schoorsteenveger en wereldberoemd in België door een valpartij. Met springstof haalt 
hij 45 meter hoge schoorsteen naar beneden. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 27 
[b]

1980 1980-uu-uu Zeven nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1980. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
wat er gebeurt. 1. Wielerwedstrijd in de winter. Er ligt sneeuw, en wordt modder door het fietsen. Roger De Vlaeminck op kop. 
Ook voor het interview blijft het publiek in de koude erbij. 2. Nieuwsberichten zijn nu zichtbaar op de korenmarkt met een 
lichtkrant. 3. Rijksmiddenschool Gentbrugge doet een schoolreis naar Engeland en organiseert een tentoonstelling van 
gerenommeerde kunstenaars om geld in te zamelen. 4. Prof. Verhulst geeft een toespraak voor het nieuw kantoor van het 
Willemsfonds (in de Ham). Er is een nieuw documentatiecentrum bij. Een Gulden boek, ter gelegenheid, werd ondertekend door 
o. a. de jonge partijvoorzitter Guy Verhofstadt. 5. Vakbeurs van textiel in Gent heeft zijn jubileum. De burgemeester en koning 
Boudewijn brengen een bezoek. 6. De officiële opening van het nieuwe schippershuis, met loketten. W. Martens beklemde de 
sociale rol van het huis. In een toespraak van H. De Croo ging het over de belangrijke rol voor de binnenvaart. 7. Groot 
internationaal kinderfestival. Thema: kinderen en hun huisdieren. Er was o. a. een 'circus zonder tent' in de St. Pietersabdij, een 
vrij podium en een kinderbal. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 46

1981 1981-03-26 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. De Israelische kunstenaar Avi 
Kenan maakt zijn beeldhouwwerken in Turnhout. Beelden van hoe hij zijn werken maakt. In Turnhout is er een 
overzichtstentoonstelling met zijn werk te zien. 2. In het Rogiercentrum in Brussel wordt een kattenshow gehouden. 
Kattenliefhebbers hebben hun huisdieren meegenomen en een jury kiest de mooiste kat. 3. De havendienst heeft camera's langs 
het water geïnstalleerd. In een controlecentrum kunnen veiligheid en milieucontrole in de gaten gehouden worden. 4. Jean 
Lepeau heeft een debatavond georganiseerd waarbij minister Willie Claes aanwezig is. 5. Stichting Bloemenstad heeft een Dag 
van het Kind georganiseerd. Er is spel, muziek en andere activiteiten. Aan het eind van de dag worden er prijzen uitgereikt. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 54

1981 1981-04-23 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Nancy Dee zong in Dublin in het 
koor van Emly Starr tijdens het Eurovisie Songfestival. We zien beelden bij haar eigen liedje 'I Saw The Light In Your Eyes'. 2. 
Eugene Wiedens is een Vlaamse componist en dirigent die woont en werkt in Wenen, waar hij hedendaagse muziek componeert. 
Beelden van de stad en bij Wiedens thuis. 3. De vzw Oost West, opgericht door reclame-adviesbureaus in Oost en West 
Vlaanderen, heeft de rondreizende tentoonstelling European Illustration naar Gent gehaald. De tentoonstelling wordt geopend. 
4. Will Tura treedt op bij Stichting Bloemenstad. De nieuwe bloemenkoningin wordt voorgesteld. 5. De socialistische studiekring 
opent een tentoonstelling die de verschillende aspecten uit de hedendaagse Belgische grafische kunst laat zien. Werk van 12 
kunstenaars is tentoongesteld. 6. Het NTG protesteert op het Sint-Baafsplein, omdat ze ondanks beloftes geen repetitieruimte 
hebben gekregen. Als gevolg van de actie loopt het verkeer vast. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 80

1981 1981-12-11 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-opver. 1. De opera's van Gent en 
Antwerpen worden samengevoegd met de oprichting van de Opera van Vlaanderen. Om het operaseizoen te openen is er een 
concert en recital. 2. 119 bejaarde vrouwen worden met behulp van vrijwilligers van het Rode Kruis en politiebegeleiding 
verhuisd van het OW rusthuis in Sint Antonius dat wordt gesloopt naar Leieland bij de Watersportbaan. 3. Het 8e Internationale 
Film Gebeuren heeft plaats gevonden. Een kort verslag van het festival met beelden van de persconferentie, brochure, 
reservatiekantoor, openingsvoorstelling, ontvangstbijeenkomst in de crypte en bezoekers. 4. Het succes van voetbalclub A. A. 
Gent zet door en ze hebben alle wedstrijden gewonnen. Beelden van een wedstrijd en de goals die ze maakten. 
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Regionaal 
filmjournaal, nr.: 
jaaroverzicht 1981

1981 1981-12-25 Jaaroverzicht van het Regionaal filmjournaal over 1981 met verschillende items over de gebeurtenissen van het jaar over 
actualiteiten, sportevenementen, beroemde Gentenaren, cultuur, toerisme en kunst. Enkele onderwerpen zijn: de 
overwinningen van voetbalclub A. A. Gent, 10 jaar Daska film en 5 jaar Regionaal filmjournaal worden gevierd, politiehonden 
worden ingelijfd in het politie corps, prins carnaval wordt verkozen, de '2e verzameling' waar creatievelingen werk kwijt kunnen 
dat ze niet in het commerciële kunstcircuit kunnen uiten, ex-ministers De Clercq en Eyskens doen mee aan het eerste Vlaamse 
Debaret met als thema de crisis, een Vlaams staalbedrijf dat de miljoenste staalplaat levers aan de Sovjet-Unie, het 
vuurspektakel van Joe Alcatraz, de sluiting van Cine Leopold, jonge actrice Caroline Vlerick maakt haar filmdebuut 'Het einde van 
de reis', de begrafenis van socialist Edward Anseele, het circus van Jean Richard, de protestactie van het NTG, het protest van 
vrachtwagenbestuurders op de E3/E5 over brandstofprijzen, de 15e antiekbeurs van Vlaanderen, een tentoonstelling met 
tekeningen van Hugo Claus, de Gentse feesten, de internationale jaarbeurs, de oprichting van de Opera van Vlaanderen, het 
bezoek van sjeik Jedah aan Gent, Linea '8, condorman, het 8e Film Gebeuren en het Belfort uit de stellingen. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 25 
[b]

1981 1981-uu-uu Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen (+/- 1981). Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt 
over wat er gebeurt. 1. Garage Mahy: in het vroegere circusgebouw in Gent vertoeft meneer Mahy met meer dan 800 auto's in 
zijn bezit. In dat gebouw bevindt zich het grootste deel ervan. Mr. Mahy restaureert old-timers en nieuwere wagens. Mahy 
verlangt naar een automuseum in Houthalen voor zijn collectie om het te exposeren, en Brussel wil dat museum bouwen. 2. 
Armand Pien wordt tot derde oppermeester van de stroppendragers benoemd. Samen met Romain Deconinck vergezeld door 
Paris Follies. 3. Doorvaarbeperkingen door een botsing van schepen zorgt voor een zeldzaam zicht van drie grote oude schepen 
die het kanaal tegelijk opvaren. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 21 
[b]

1981 1981-uu-uu Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1981. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
wat er gebeurt. 1. Reportage over blootvoet-waterskiën: er is een wereldkampioenschap op de watersportbaan in Gent waar 
men o. a. aan schansspringen doet met blote voeten. 2. Gent is sinds 10 jaar de zusterstad van Kanazawa in Japan: het wordt 
gevierd door een gezelschap van Noh-spelers in Gent uit te nodigen voor een optreden. Noh-theater is een traditionele Japanse 
theaterkunst. 3. Wetgevende verkiezingen 1981: Wilfried Martens heeft niet zoveel succes als verwacht. Beelden tonen politici 
die gaan stemmen, plus interviews. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 26 
[b]

1981 1981-uu-uu Twee nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen (1981). Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
wat er gebeurt. 1. Henk De Coninck (website: http://www. henkdeconinck. be/) stapt op zijn zwaar beladen toeristenfiets om 
alleen, als gehandicapte, door Frankrijk te fietsen. Hij neemt afscheid en wordt vergezeld door een groep fietsers aan het begin 
van zijn tocht. Henk werd op zijn 17de door een auto aangereden. 2. Selectieve ophaling van huisvuil en recuperatie. Gent staat 
bekend voor het ontginnen van grondstoffen uit afval en sorteren: rubberbanden, glas, karton en papier, batterijen, 
kroonkurkjes, . . . men moet van de wegwerpgedachte een terugwinning-gedachte maken. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 24 
[b]

1981 1981-uu-uu Twee nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in (+/- 1981). Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt 
over wat er gebeurt. 1. Verzamelaar en restaurateur van kermisorgels (ook speeldozen, grammofoons, piano's, cilinder- en 
elektrische piano's), wiens collectie naar een heus museum zal gaan. 2. In Gent wordt slechts 6 van de 80 miljoen kilo aan afval 
gestort. Er is milieuverantwoord huisvuilverwerking. Een bedrijf zorgt daarvoor. De processen worden uiteengezet. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 23 
[b]

1981 1981-uu-uu Vier nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1981. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
wat er gebeurt. 1. Eric De Deeker heeft zelf een autokoetswerk ontworpen en in elkaar gestoken, vertrekkende van een kever 
chassis. Er wordt uitleg gegeven over hoe hij het koetswerk maakte en het resultaat wordt beschreven en in de verf gezet. 2. Op 
27 december is er elk jaar een bijeenkomst georganiseerd door Pjeroo Roobjee waar bekende personen samenkomen. De reden 
is onbekend, en er wordt elk jaar een bizarre prijs uitgereikt. Dit jaar gaat die naar Roel Daen. 3. Het nachtleven in Gent. Er wordt 
gefuifd in een vroegere bioscoop in de sleepstraat in Gent. 4. Het Rode Kruis doet een actie voor Polen. Voedsel wordt 
klaargemaakt in de 5 windgatenstraat in Gent. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 28 
[b]

1981 1981-uu-uu Zes nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1981. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
wat er gebeurt. 1. Vlaams bedrijf ontwikkelt met revolutionaire techniek televisieprojector. Het is geautomatiseerd opgebouwd 
(uitleg wordt hierover gegeven). Groot beeld televisie projectoren wordt momenteel vooral voor vergaderingen toegepast. Er 
zijn ook bestellingen voor projectoren op grote vliegtuigen. 2. Een "muur-bloemlezing" van graffiti in de stad. 3. 2de proviciale 
wedstrijd voor koks en obers, georganiseerd door het bestuur van het oud-leerlingenbond van de stedelijke hotelschool. Jaak 
van de Sichel, journaliSint-gastronoom kijkt de koks op de vingers. 4. Modeshow toont nieuwe creaties van Parijse 
modeontwerper5. Feest in jeugdhuis zwabber dat een half jaar onafhankelijk is. Het is stripweek met een stripbeurs en 
strippenbal. 6. Wielerwedstrijd aan het begin van het wielerseizoen. 217km langs de Vlaamse wegen. Aan de aankomst wachtte 
Wilfried Martens. Fons De Wolf was de winnaar. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 18 
[b]

1981 1981-uu-uu Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1981. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Het befaamde 
kruidenhof Van Bavegem waarvoor Hugo Messia bekend staat als specialist van kruiden, verhuist naar een groter domein, het 
domein Smissenbroek in Oosterzele. Een korte geschiedenis over het park en het kasteel. Onbekend natuurgebied. Het moet het 
meest unieke plantencentrum van Europa worden. 2. De jaarlijkse happening van het festival van Vlaanderen is een instelling in 
het muziekleven in Vlaanderen geworden, dit jaar onder het motto "iberia". Op de binnenplaats van het Sint-Pietersabdij zijn er 
optredens. Op de jazz zolder een opvoering van een flamingo ensemble. De 9de happening. 3. Er wordt een bijna-botsing 
geënsceneerd, waarbij één wagen in het water belandt. Dit wordt gefilmd in bijzijn van de rijkswacht. Alles wordt uitgelegd op 
het kleine scherm. . . 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 6 [b]

1981 1981-uu-uu Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1981. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Studio 2 van 
de NOS is een heus decor. In de Flip fluitketelshow was er ook een Belgische gast met de papegaai Victor. Een fragment van de 
show met de papegaai wordt getoond. 2. Een retrospectieve rond kunstwerken van de schrijver Hugo Claus. Echte kunstenaars, 
zoals Raveel en Dierickx, waren op de opening. Jan Hoet gaf de inleiding. Je kan de kunstwerken van Hugo Claus niet in een 
kunstgenre onderbrengen. Het behoort tot de chaos en weigert zich in te kapselen binnen één genre. 3. Le tous Gand was 
verzameld om de 15de verjaardag van het PR tijdschrift "Gent werkt" te vieren. Hubert Eeckhout stelt tentoon in het OCMW, "de 
mens, marginaal". 
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 19 
[b]

1981 1981-uu-uu Een nieuwsreportage over het Gents structuurplan. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. Sinds 1 januari 1977 is 
Gent door de samenvoeging van 11 gemeentes de grootste stad van het land, met een bevolking van bijna een kwartmiljoen 
inwoners. Gent maakt een structuurplan op. Daartoe wordt de Gentse situatie voortdurend onderzocht op vlak van de 
huisvesting, de tewerkstelling en de handel, de dienstverlening, het verkeer, en de havenactiviteiten. Er werd een 
herwaarderingsgebied afgebakend waarbinnen zeer dringend aan vernieuwing moet gedaan worden. Het gaat vooral over de 
Gentse Kuip, de wijk sluizeke-muide, de Sint-macharius buurt, het patershol, de kromme wal, het prinsenhof, de omgeving van 
de Sint-Pieters, het Sint-Elisabeth begijnhof. Een actieplan werd gemaakt voor het patershol waarbij eigenaars van bouwvallige 
en slecht onderhouden woningen worden aangemaand spoedig de nodige verbeteringswerken aan te vatten. Ze riskeren anders 
onteigend te worden. Er wordt sociale huisvesting gepland. In de Brugse poort en het prinsenhof worden plannen gemaakt in 
samenspraak met de bevolking. De herinrichting van het Fonteinenplein en het buurtpark het luizegevecht, werd voorbereid 
door een werkgroep. De verbetering van de parkeerinfrastructuur, de renovatie van de beluiken, restauratie van kleine 
monumenten, en de oprichting van sociale voorzieningen. Voor de rest zijn er onder andere: Het winkelwandelcircuit, de 
ondergrondse parking van de vrijdagsmarkt, het groenplan, de renovatie van de beluiken is volop aan de gang, er zijn al voltooide 
werken, tegen 1985 zullen alle Gentse binnenwateren gezuiverd worden, nieuwe fiets en wandelpad op de groendreef, de 
monumentenzorg is een belangrijk onderdeel van Gent, privérestauraties worden gesubsidieerd, harmonie met de historische 
omgeving, bouwen van nieuwe woon en handelshuizen. Er is ook sociale stadsvernieuwing die aan de man wordt gebracht: Gent 
als demonstratieproject. Met een eigen project wil Gent aantonen dat het haar menens is met sociale stadsvernieuwing. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 13 
[b]

1981 1981-uu-uu Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Beelden van een Formule 1 
wedstrijd met onder andere Jean-Pierre Jabouille en Riccardo Patrese (zonder voice-over, met muziek en opgenomen geluid). 
Eerst zijn er de voorbereidingen voor de wedstrijd. Dan de start. Helicopters vliegen boven de baan om de race te volgen. Een 
ongeluk onderbreekt de wedstrijd tijdelijk, waarna er weer wordt gestart. Tot slot de winnaars op het podium met champagne. 
2. De vijfde Europese meetcampagne voor luchtvervuiling vindt plaats. Een onderzoeksteam is speciaal uit Canada gekomen om 
de meting uit te voeren. Onder politiebegeleiding worden de meetwagens met apparatuur naar de Kanaalzone gebracht, waar de 
metingen worden uitgevoerd. Er zijn ook op afstand bestuurbare vliegtuigjes die metingen kunnen uitvoeren. 3. Herman 
Selleslags exposeert in Deurle. Hij ziet fotografie meer als toegepaste wetenschap dan kunst. Selleslags houdt een toespraak. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 15 
[b]

1981 1981-uu-uu Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Reportage over kunstzwemmen. In 
België staat de sport nog in de kinderschoenen. In 1979 werd de eerste nationale wedstrijd gehouden. Beelden van de Belgische 
kampioene die in het zwembad aan het trainen is. Daarna de wedstrijd voor de Windmill trofee, waaraan teams uit allerlei 
landen meededen. 2. Cinema Leopold is uit de roulatie door een brand die de bioscoop verwoestte. 3. Eerste deel van een 
verslag over de Gentse Feesten. Miss Gentse Feesten wordt gekozen. De ceremonie is op de Korenmarkt. Er is een 
openingsreceptie in galerij ADG, waar karikaturen gemaakt worden van bekende gasten. De levende wassen beelden van 
expressiegroep Exces. De Ballade van de Gentenaar. Op het Sint-Jacobs podia met allerlei soorten muzikanten. 4. Vooruitblik 
naar de volgende aflevering, waarin het verloop en sluiting van de Gentse Feesten aan bod zal komen. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 16 
[b]

1981 1981-uu-uu Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Stunt van Joe Alcatraz, waarbij hij 
zich opsluit in een houten kist die met stro wordt ingepakt en vervolgens in de brand wordt gestoken. De brandweer staat klaar. 
Alcatraz kan zichzelf zonder al te veel verwondingen bevrijden. 2. Tweede deel van verslag over de Gentse Feesten. Er zijn allerlei 
soorten recordjagers: het kleinste schilderij, schilderen met een vier meter lange kwast, het langste stripverhaal. De eerste 
internationale badkuiprace bij de Watersportbaan. Dienst Monumentenzorg stelt restauraties open. Kaarskensstoet als afsluiting 
van de Gentse Feesten op de Korenmarkt. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 14 

1981 1981-uu-uu Reportage van het Regionaal filmjournaal over de Baccara-beker. Danny Sinclair en Nancy Dee strijden namens Oost-Vlaanderen 
voor de winst. Fragment uit een videoclip. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 17 
[b]

1981 1981-uu-uu Vier nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1981. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. In de reeks 
verborgen camera's, ook eens een minder geslaagde, omdat Vlamingen te eerlijk zijn. Een man wandelt met een koffer vol geld 
over straat, en de koffer valt open. De mensen maken de man hier op attent. Vergezeld door een lachband. De man biedt de 
eerlijke mensen honderd frank aan. 2. De Belgische federatie van de geallieerde strijders van Europa hadden de eer ons uit te 
nodigen op de herdenkingsplechtigheid ter geallieerde strijdkrachten, met name de Poolse, Canadese, Britse en Belgische 
voorposten. Een militaire oorlogsparade. 3. Directeur Generaal Persine van de internationale jaarbeurs van Gent wachtte met 
zijn tien hostessen op de eregast: eerste minister Mark Eyskens. Voorzitter Myvaert verwelkomde op zijn beurt de 
vertegenwoordiger van onze majesteit de Koning. Het klassieke lint werd doorgeknipt. Het gastland 1981: India. 4. De eerste 
betonkanorace van Gent boven de doopvont gehouden. 11 jaar nadat Amerika hiervoor het startsein gaf, volgen de 
ingenieurstudenten van de Brug hun voorbeeld. De duimen werden gelegd voor de ploeg van Manchester
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 7 [b]

1981 1981-uu-uu Vier nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen uit 1981. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. 40 jaar 
geleden begon Victor van Gezaelen met knutselen van scheepjes, wat nu uitgegroeid is tot vakmanschap. Hij werkt reeds vijf jaar 
aan zijn schip "la Ben Poule" en schat dat hij nog 3 jaar werk heeft. Hij doet alles zelf: van de masten tot de machines toe die hij 
nodig heeft om het ijzer en hout te bewerken. Zijn loopbaan als loodgieter vormt de basis van zijn kennis, voor de rest is het zijn 
interesse. 2. Aan het strand in Oostende ligt het Grand Hotel du Palais des Termes, symbool van vroegere glorie, nu bijna 
vergane glorie. Pas op het laatste moment werd het van slopen gered. Het grote probleem is het behoud en herstel van zo'n 
groot paleis. de stad Oostende helpt een serieus handje. de steadycam zoals in de film The Shining wordt hier ook toegepast om 
het interieur te filmen. Het termenhotel opent met Pinksteren3. Het hypoterapeutisch centrum Landegem opende een nieuwe 
overdekte manege voor gehandicapten. De vzw "dennenhof manege" voor hersenverlamden werd officieel aan het publiek 
voorgesteld. Kost 3,5 miljoen. Dankzij financiële hulp van de Ronde tafel 3 en de Lion's club Gent kon de opening plaatsvinden. 
Men hoopt met deze manege de paardensport voor de hersenverlamden te bevorderen, paardrijden heeft immers een hoog 
therapeutische waarde. Via de poten van het paard krijgen rolstoelgebruikers het gevoel zelf te lopen. En het bevordert ook de 
integratie in de gewone samenleving. De rijkswacht besloot het programma met een dressuurnummer. 4. De vzw Ooikonde Gent 
opende een nieuw onthaalcentrum. Voorzitter Van Cauwenberghe en schepen Van Eeckhout deden respectievelijk de welkomst 
en het openingswoord. Ooikonde vangt thuislozen, oud-gevangenen en ex-psychiatrische patiënten op. Dit is de opening van het 
6de opvangcentrum. Journalist Julien Casteels werd meteen ingeschakeld met de vaat. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 8 [b]

1981 1981-uu-uu Vier nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen uit 1981. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Op 15km ten 
noorden van Gent, op het zeekanaal Gent-Terneuzen, het geïntegreerd staalbedrijf Sidmar, op nauwelijks 20km van de zee. Het 
proces van hoe Sidmar ijzer maakt:Grote ertsschepen voeren het ijzererts aan. De ijzererts worden naar de mengbedden 
gevoerd, voor een homogene samenstelling. De cokes vormt de voeding voor de oven waar het etst vloeibaar wordt gemaakt, 
om het tot staal om te vormen. Dan wordt de lok tot plak of slab gevormd. Van de warmwalserij tot de koudwalserij, waar ze 
hun definitieve afmetingen zullen aannemen. 0,15 tot 3 millimeter. De productiecapaciteit van Sidmar bedraagt 2 miljoen 600 
duizend ton ruwijzer en 3,5 miljoen tot staal per jaar. Vanaf juni 1981 beschikt Sidmar over een continu-gloeierij voor 
koudgewalste producten. Deze installatie is de eerste in Europa. 6000 werkplaatsen. Uitstekende ligging. 2. De volkskunstgroep 
"de marktkramer" bestaat 5 jaar. Dit werd officieel gevierd met Monsaert en Mortier. De Marktkramers maakten van de 
gelegenheid gebruik om een nieuwe kleding voor te stellen, authentiek historisch verantwoord 18de eeuws. 3. Het tiende 
seizoen van Collegium Vocale. Twee feestconcerten: één in de Minderbroederskerk op de Oude Houtlei, met een uitstekende 
akoestiek, onder leiding van Philippe Herreweghe. Dit Gents ensemble behoren tot de beste barokke muziek ensemble. Zij 
spelen ook hedendaagse muziek. 4. In het dienstencentrum Sint Denijs Westrem wordt een filatelistische tentoonstelling 
gehouden. De tentoonstelling van speciale lucht poststukken ging gepaard met de installatie van een tijdelijk postkantoor. Het 
idee van een zweefvliegtuig zegel werd uitgewerkt. In 1913 kreeg het vliegveld van Sint Denijs een primeur: een berucht 
vliegenier vloog een lading post naar Aalst. Deze vlucht wou men nu overdoen met een zweefvliegtuig. Betrokken weer, lage 
hoogte en weinig te zien. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 5 [b]

1981 1981-uu-uu Vijf nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1981. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. De eerste 
Vlaamse zwemschool slaat in Eeklo op volle toeren. Een 20-tal jongens en meisjes koppelen een intensieve zwemtraining aan 
hun normale studies. Zwemkampioen Herman Verbauwen heeft jaren gevochten om dit project te realiseren. Hij volgt iedere 
leerling, tussen 12 en 16 jaar, goed op. 2. Declerck en minister van financiën Eyskens in een strijdperk tijdens het eerste Vlaamse 
debat georganiseerd door de vereniging van Gentse studenten. Ieder kreeg de kans zijn visie op de crisis toe te lichten. Johan 
Verminnen gaf een optreden. 3. Op initiatief van de vzw Jeto werden 10 jongeren uit de New Yorkse volksbuurten naar Gent 
uitgenodigd. Ze maakten kennis met de paardentram. De kinderen logeerden bij particulieren. 4. AAGent-Beveren, een 
topwedstrijd in de annalen van de Buffalo's. 5. Verkiezingsstrijd prins carnaval in het Gravensteen. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 4 [b]

1981 1981-uu-uu Vijf nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1981. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. De film "Het 
einde van de reis", met onder andere de Gentse Caroline Vlerick, heeft heel wat persinkt doen vloeien. Zij vindt bij de persvisies 
en recepties morele steun bij haar filmmoeder, Chris Lomme. Een lerares stuurde de kandidatuur in van Caroline voor haar 
filmrol. Er zijn beelden van Caroline Vlerick op school. Ze verzamelt ieder voorwerp dat over haar gedrukt wordt. 2. Het bezoek 
van premier Martens aan de kanaalzone begon met een werkvergadering waar burgemeester De Paepe en de havenmeester aan 
deelnamen. Samen maakten ze een rondvaart met de boot "Jacob Van Artevelde". Het stadsbestuur stelde werkverschaffende 
projecten voor en Martens beloofde de nodige invloed aan te wenden. 's Middags kreeg Martens een rondleiding in Sidmar. 3. 
Een nieuw beeld in onze straten sinds februari is een agent met een hond. De hond en de meester hadden een zwaar 
trainingsprogramma achter de rug. De trainingen en kunde worden even uiteengezet. 4. De kunstrubriek. Hugo Declerck heeft 
een tentoonstelling lopen aan de hoogpoort. Rabbi Simons kent ook internationaal succes. Parallel met een expositie in Canada 
stelt zij ook tentoon in Pantheon in Gent. 5. De "2de verzameling" in de handelsbeurs op de Kouter: geeft creatievelingen de 
kans om te laten zien of horen wat zij in het commerciële kunstcircuit niet kwijt willen of kunnen. 
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 9 [b]

1981 1981-uu-uu Vijf nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen uit 1980. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Onder de 
Venetiaanse luchter van het Knokse casino presenteerde Brigitte binnen, regerende mis België, 20 genummerde meisjes aan jury 
en publiek. In de bekende gezichten van de jury: Anton Peeters, rida de main, en mensen uit film en modewereld. De 20 
finalisten presenteerden zich in avondkleed en met enkele zinnetjes. Sportief, veel lezen en kende veel talen. Vervolgens 
kwamen zij op in een roze badpak. Voor Dominique Vaneeckhout uit Brussel was het blijkbaar geen verrassing dat zij verkozen 
werd tot mis België. 20 jaar, tweetalig, mannequin en zelfzeker. 2. Amsterdam. De Brakke Grond, het Vlaams cultureel centrum, 
werd officieel geopend. Heel wat Vlaamse gezichten, onder wie Walter De Buck. Vlaamse betogers kwamen de plechtigheid 
echter verstoren. Zij protesteerden tegen wat zij een nutteloze investering noemden in een prestigeproject. Mevr. Debakker 
werd stormachtig begroet. Er is een tentoonstelling van kunstenaar Octaaf Landuyt. Verlangend en bewonderend werd 
uitgekeken naar nog mooiere juwelen. Naast de expositieruimte zijn er ook een theatertje, een bibliotheek, een conferentiezaal, 
en een café in het nieuwe complex ondergebracht. Belgische aardbeien, Lierse vlaaien en Belgisch bier droegen bij tot de 
eigenlijke integratie. 3. Voor de 15de maal werd in de Sint-Pieters abdij de antiekbeurs gehouden. Gastvrouw conservator 
Vandekapelle verwelkomt de genodigden en geeft antwoord op deskundige vragen. 4. Sidmar en een Russische autofabrikant 
hadden alle reden tot feestvieren: de 2 miljoenste staalplaat werd aan de Sovjetunie geleverd. Voor Sidmar namen de heren 
Muller en Helsen het woord. Onder genodigden: oud-minister MartensBuffet. 5. Proca: academie voor schone kunsten van Gent, 
werd een eerste internationaal evenement van het solo-poppentheater gehouden. Moderne term, het was vroeger altijd solo, in 
de middeleeuwen waren het straatartiesten die met poppen speelden. Er bestaan vele vormen van Solo-poppentheater: een 
genre is het velotheater, bijvoorbeeld. De diareeks poppen uit de hele wereld was een werk van een student uit de academie 
zelf. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 12 
[b]

1981 1981-uu-uu Vijf nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen uit 1981. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Janette 
Verschuren kwam naar hier om een initiatie in het tapdansen te geven in de weekends. 2. Op verschillende plaatsen in het land 
wordt op de weg geprotesteerd door wegtransporteurs tegen accijnsverhoging op diesel. 100 vrachtwagens blokkeren de 
verkeerswisselaar in Zwijnaarde. 3. De Arteveldestichting organiseerde haar Artevelde-cocktail, een wedstrijd voor de beste 
cocktail te maken. 4. Piet Vaneeckhout hield het woord bij de inauguratie van de tentoonstelling "het kind in de fotografie". 
Informatie over studiemogelijkheden werd gegeven, dergelijke initiatieven lopen samen met een expositie. Museum 
Vanderhaeghen. 5. De academie hield een rondreizende fototentoonstelling: "de kinderen van deze wereld". Tegelijk werd het 
werk van het stedelijk secondair kunstonderwijs getoond. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 10 
[b]

1981 1981-uu-uu Zes nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen uit 1981. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Gabrielle 
Simons, een van de markantste figuren in de vrouwelijke kunstwereld. Als beloning voor een schitterende studie aan de Gentse 
academie voor Schone Kunsten, mocht zij enkele maanden naar Italië. Het zou 10 jaar worden. De academia della belle arte in 
Milaan was een openbaring. Haar werk straalt magische rust uit. Haar eerste werken waren boekillustraties en 
kostuumontwerpen voor de Scala in Milaan. Met recentere werken stapt ze af van Italië met sombere bidonvilles. Haar werken 
zijn geïnspireerd op ons Vlaamse vlakkeland. Imaginaire landschappen, mistige boszichten en duinen met hoge grassen. Een 
surrealistische visie, maar dan wel poëtisch op doen gezet. Surrealisme fantastique. De meeste erkenning komt van Italië, 
Frankrijk en Canada. 2. 1981: het jaar van de gehandicapten. Een internationale bewustmakingscampagne tracht iedereen op dit 
punt te sensibiliseren. Een school organiseerde een ontmoetingsdag met gehandicapte kinderen. Afspraak: Maaltepark. 
Spelenderwijs toont men aan dat ook gehandicapte kinderen zich in het gewone onderwijs kunnen integreren. 3. Het betrekken 
van nieuwe schoolgebouwen. Het hoger grafisch studerend beroep centrum organiseerde een tentoonstelling met het thema 
drukwerk. "Drukken, een industrie, een kunst". 4. Theater Poëzie werd opgericht in 1979 en het is nog steeds het enige 
poëzietheater in Vlaanderen. Zij lanceren "het lenteoffensief". 5. Zoals vorig jaar organiseren de Gentse sportraad en de dienst 
voor sport en recreatie, de actie "meimaand, sportmaand". Het openingturnfeest. Ackerman hield de openingstoespraak. De 
flying jumpsters traden op. Achteraf werden de trofeeën uitgedeeld. 6. Er zijn 3 roeiverenigingen aan de watersportbaan. 
Jaarlijks, maar om beurt, organiseren zij de regatta. Sport Gent, dat in 1983 zijn eeuwfeest zal vieren, organiseerde voor de 62ste 
maal de roeiwedstrijden in Gent. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 11 
[b]

1981 1981-uu-uu Zes nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen uit 1981. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. In de Hallen 
van Kortrijk waren er prijzen te verdienen binnen de disciplines manicure, mannenkapsels, dagmake-up, dameskappen en 
kunstmake-up. Aandacht voor kunstmake-up. 2. Etentje voor de promotie van de nieuwe plaat van Miek en Roel "in het nieuw". 
De meningen van de pers waren sterk uiteenlopend. 3. Jean Richard zet sinds 1957 een circus op touw. Zijn circus is één van de 
beste van Europa. De nadruk ligt op kledij, belichting, en muzikale begeleiding. Het circus Jean Richard bezit een echt orkest. 4. 
De Rijksmiddelbare school van Gent centrum betrekt een nieuw gebouw en werd plechtig ingehuldigd. Een korte geschiedenis. 
Een tentoonstelling door leerlingen opgetrokken. 5. De stichting Jacob Van Artevelde maakte een nieuwe reus en werd uit de 
parkeerput gehesen en maakte een boottocht. 6. De begrafenis van Edward Anseele. 100den Gentenaars, 10tallen ministers, 
volksvertegenwoordigers, politieke mandatarissen, en tal van vertegenwoordigers van de socialistische gemeenschappelijke 
actie hebben op woensdag 21 Juni Edward Anseele een laatste groet gebracht. Hij kwam op voor het lot van de arbeidende 
klasse. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 41 
[b]

1982 1982-uu-uu Acht nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1981. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
wat er gebeurt. 1. NTG programmeert in het kader van Europalia een oud-Griekse komedie 'Lysistrata' van Aristoteles. De 
erotisch getinte klassieker wordt gebracht met een nieuwe interpretatie. Hugo Claus is de vertaler. 2. International Police 
Association met leden van vele landen doen optocht in Gent. De Oost-Vlaamse afdeling bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd. Er 
wordt een bloemenkrans bij het gedenkteken geplaatst. 3. Een nieuwe trein in het Sint-Pietersstation brengt volk naar een 
concert in Brussel. Gent heeft nog geen concertzaal. 4. Wilfried Martens en Herman De Croo wijden tramlijn 1 in. Die gaat van de 
Botestraat naar het Van Beverenplein. 5. 50 jaar Scheepswerven wordt gevierd met een terugblik. Intussen wordt het zwaarste 
schip van Artevelde geconstrueerd. 6. Racing Gent krijgt in 1983 een nieuwe tribune. Er is een officieel bezoek. 7. Internationale 
jaarbeurs brengt hulde aan Clément Moret die onlangs overleed, met toespraken van burgemeester De Paepe, en Premier 
Martens. Het gastland dit jaar is Tunesië. Wilfried Martens wordt door de voorzitter rondgeleid. 8. Minister Martens bezoekt de 
Decascoop, die onder de indruk is van de moderne apparatuur en infrastructuur van het complex, voornamelijk het 
projectiesysteem. 
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 45 
[b]

1982 1982-uu-uu Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Beelden uit het lege Bijloke 
hospitaal met voice-over die gedicht over het afscheid van het hospitaal voorleest. Het gebouw zal een nieuwe functie krijgen. 2. 
Het jaarlijkse Rijkswachtfeest is versoberd door bezuinigingen. Er wordt een eerbetoon gebracht aan de gesneuvelden in 
Nazareth en Rijkswacht-prominenten brengen een bloemenhulde in Edemolen. Er volgt een sobere receptie. 3. Het NTI is een 
school voor licht mentaal gehandicapte kinderen. Er wordt een open-deuren dag gehouden om de relatie tussen ouders en 
school te versterken en er is een tentoonstelling. 4. Het 200-jarig bestaan van de Snoeck-drukkerij wordt gevierd. Er wordt een 
kijkje genomen in de drukkerij bij de druk van de Snoeck-almanak 83. Er is een tentoonstelling over de familie en de geschiedenis 
van de drukkerij in de Sint-Pietersabdij. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 37 
[b]

1982 1982-uu-uu Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. De Carrefour 82, een internationaal 
festival voor animatiefilm, heeft plaatsgevonden. Er is aandacht voor binnen- en buitenlandse films en filmmakers en er zijn 
lezingen. 2. Italianen in Gent vieren op straat dat hun team het wereldkampioenschap voetbal heeft gewonnen. 3. In het 
Museum voor Hedendaagse Kunst is een groepstentoonstelling met werk van vier kunstenaars te zien: Jean-Sylvain Bieth, Vic 
Gentils, Eugène Leroy en Dan Van Severen. 4. In het Gravensteen wordt de audiovisuele attractie 'Gent in multivisie' geopend. 
Het werk is gemaakt met licht, geluid en diaprojectoren. Er is tot slot een openingsreceptie. 5. De vice-premier Willy de Clercq 
brengt een bezoek aan de Decascoop. Hij krijgt een rondleiding, waarbij hij in de zalen en projectiecabine kijkt. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 39 
[b]

1982 1982-uu-uu Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Verslag van de Gentse feesten, 
waar een recordaantal bezoekers op af zijn gekomen. Er worden verschillende activiteiten en attracties getoond: de stoet en 
enkele wagens, een reuzen schaakspel, een stempelrecord, openluchttheater, theatertram, muziek op het Sint-Pietersplein van 
The Phantoms, een kanotocht met fakkels, vuurwerk en stoet met kaarsen 2. Koninklijk Atheneum Voskenslaan neemt afscheid 
van studieprefect Jerome Vervaeke, die met pensioen gaat. De school heeft ook een vernissage georganiseerd onder de titel 
'Jong & Creatief' waar leerlingen hun werk laten zien. De bouwplannen voor de uitbreiding van de school worden ook 
uiteengezet en de eerste steen wordt onthuld. 3. In het Sint Lucas Instituut is een tentoonstelling met het werk van leerlingen. Er 
zijn beelden te zien van enkele kunstwerken die tentoongesteld zijn. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 43 
[b]

1982 1982-uu-uu Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Verslag van de televisie-opnames 
voor het Spel zonder Grenzen. De uitgebreide voorbereidingen van deze grote productie worden in beeld gebracht: de 
voorselectie, de repetities, de decoropbouw, de deelnemers. 2. De Artevelde-stichting organiseert de jaarlijkse Artevelde-
cocktailwedstrijd. Een jury beslist wie de beste cocktail heeft gemaakt. 3. Op initiatief van minister Willy de Clercq is de derde 
editie van de 'Dag van de Export Oost-Vlaanderen' georganiseerd. Exportmogelijkheden worden besproken en workshops 
worden gehouden. Prins Albert is ook aanwezig. 4. Een kijkje bij het productieproces in de staalfabriek van Sidmar. Het bedrijf 
jubileert. Premier Martens en de directeur geven speeches. 5. De feestzaal van de Vooruit is weer in oude glorie hersteld. We 
zien beelden van de werkzaamheden en het eindresultaat. Ook de ondergrondse cinema is gerestaureerd en wordt nu gebruikt 
als theater. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 36 
[b]

1982 1982-uu-uu Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Verslag van het 35e Cannes Film 
Festival. Er is een groot nieuw filmpaleis in aanbouw. We zien Marc Turfkruyer, de ouderdomsdeken van de Belgische filmpers, 
de film The Pencil Murders van Guy Lee Thys voorstellen aan collega's. Verder zijn enkele van de beroemde gasten op het festival 
te zien: Werner Herzog, Klaus Kinski, Claudia Cardinale, Lindsay Anderson, Steven Spielberg, Jack Lemmon, Faye Dunaway, Tony 
Curtin, Jean-Luc Godard en meer. Ten slotte beelden van de prijsuitreiking. 2. Verslag van het Jazz Festival in Gentbrugge, 
georganiseerd door de Lazy River Jazz Club. 3. Prinses Carola en Astrid zijn op bezoek bij bedrijf Lima, dat natuurvoeding maakt. 
Ze kijken mee met de productie, proeven producten en praten met personeel. 4. De Stedelijke School voor Buitengewoon Lager 
Onderwijs is een combinatie van nieuwbouw en vernieuwing: vernieuwbouw. Dit gebeurd ook bij veel andere scholen in Gent, 
zoals bij het Bouwinstituut, waar de reportage een kijkje neemt. Tot slot wordt er een bezoek gebracht aan een school voor 
buitengewoon onderwijs in Evergem. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 34 
[b]

1982 1982-uu-uu Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Wagons van de Oriënt Express 
worden gered van de ondergang, nadat ze door James Sherwood gekocht werden om te restaureren. In het restauratie atelier 
worden ze in hun oude glorie hersteld. We zien het restauratieproces en ook het eindresultaat. Vanaf mei 1982 kunnen reizigers 
weer met de trein reizen. 2. Designer Frank de Clerq heeft Stichting Hartekinderen voor kinderen met een hartziekte. Er wordt 
geld ingezameld met de verloop van van zichzelf en zijn kunstenaarsvrienden. 3. De politie begeleid het fakkellopen van het Sint-
Pieterscollege. De loop eindigt bij het Nachtegaalstadion in Sint-Amandsberg. Daar is een jubileum sportfeest georganiseerd met 
als doel geld op te halen voor de verbetering van infrastructuur. 4. Er wordt een nieuw audiovisueel spel gemaakt in het 
Gravensteen, genaamd 'Gent in multivisie'. Beelden van de voorbereidingen. Robert Groslot verzorgd de soundtrack Jeugd en 
Muziek Orkest Antwerpen en er zullen 2000 diapositieven te zien zijn. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 44 
[b]

1982 1982-uu-uu Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Schoollokalen zijn omgetoverd tot 
stemlokalen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De voornaamste lijsttrekkers worden in beeld gebracht terwijl ze hun stem 
komen uitbrengen. 2. De 9e editie van het Internationaal Film Gebeuren, gehouden in de Decascoop, is een groot succes en 
wordt steeds beter georganiseerd. Bij de openingsvoorstelling een concert met filmmuziek. Er is ook veel officiële belangstelling 
met de aanwezigheid van diverse ministers. Enkele films uit het programma en gasten worden uitgelicht, waaronder The 
Mediterranean, Les Blank, Burden of Dreams, De smaak van water, Blake Edwards, de tv-serie Celluloid Rock. Er zijn 
persconferenties en interviews en schoolvoorstellingen voor kinderen. Tot slot een sluitingsvoorstelling. 
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 38 
[b]

1982 1982-uu-uu Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-overs. 1. Na 15 jaar niet te zijn bespeeld, 
gaan de klokken van het Belfort weer spelen. Er is veel publiek gekomen om te luisteren naar de eerste keer dat het klokkenspel 
weer te horen zal zijn. 2. Na 3 jaar afwezigheid wordt het standbeeld van Jacob van Artevelde weer op zijn plaats op de 
Vrijdagmarkt gezet. Ook is er de onthulling van een nieuw kunstwerk op het plein. 3. De nieuwe parkeergarage onder de 
Vrijdagmarkt wordt geïnaugureerd met toespraken en burgemeester De Paepe die het openingslint doorknipt. 4. De opening van 
een fototentoonstelling van Michiel Hendryckx en de lancering van een bijbehorend boek van Laurens de Keizer over de stad 
Gent worden gevierd in aanwezigheid van schepen van Onderwijs en Toerisme Van Eeckhaut. 5. Een driedaags internationaal 
congres van de raad van Europa over vernieuwingsprojecten heeft plaatsgevonden in Gent. Schepen van Stadsontwikkeling 
Monsaert was de voorzitter. We zien de delegaties uit 21 Europese steden die bijeen zijn gekomen voor het congres. 6. De vorst 
van de gildebroeders van de Sint Joris gilde treedt af. Beelden van de machtsovername en de kroning van de nieuwe koning. 7. 
Op de Kouter is er in verband met de Open Deuren Dagen een informatietentoonstelling over de Gentse Zeehaven. 
Burgemeester De Paepe houdt een toespraak, er is een grote plattegrond van de haven en er zijn stands van bedrijven die in de 
regio zitten. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 35 
[b]

1982 1982-uu-uu Nieuwsreportages over regionale en actuele gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Een Jamaicaanse band treedt voor 
gedetineerden op in een gevangenis. 2. Verslag van de bouwwerkzaamheden aan een grote ondergrondse parking op de 
Vrijdagmarkt. Het hele proces van zandhopen naar het leggen van kasseien bovenop de afgemaakte parking is te zien. Ten slotte 
wordt het voetstuk voor het standbeeld van Jacob van Artevelde weer op zijn plaats gezet. 3. Er is een vereniging opgericht voor 
het behoud van het Gentse dialect. Er is zelfs een Gents woordenboek. 4. Studio Skoop stopt. Op een persconferentie laat de 
oprichter Ben ter Elst weten dat het financieel niet meer houdbaar is. Ook enkele andere zalen in Gent moeten sluiten. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 47 
[b]

1982 1982-uu-uu Overzicht/terugblik op actuele en regionale gebeurtenissen in 1982. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. De 
gemeenteraadszaal zetelt de Gentse gemeenteraad iedere maand. Op 10 oktober waren er verkiezingen, en Jacques Monsaert is 
de nieuwe burgemeester. Burgemeester De Paepe en Schepen Roels gaan met pensioen. 2. De vrijdagsmarkt werd omgetoverd 
tot mooiste plein van Gent. De nieuwe parkeergarage werd officieel ingewandeld. De torenspits werd geplaatst. Gemeentelijk 
minister voor ruimtelijke ordening en schepen van openbare werken kwamen een kijkje nemen. 3. Akkermans werd verwelkomd 
in het Pand door het verblijfsfront. De minister beloofde een prioriteit voor de woonfunctie en inspraak. 4. Een tentoonstelling in 
het Gravensteen dient als nieuwe toeristische attractie. Gentse fotografen schoten 10000 dia's voor de tentoonstelling. Het is 
een visitekaartje van de stad. 5. Jubileum van 50 jaar scheepswerven Van Der brugge. 6. Festivaldirecteur brengt zijn publiek met 
de trein naar Brussel, wegens gebrek aan eigen concertzaal. 7. Schultzeconcert met geavanceerd apparatuur. 8. 
Animatiefilmfestival Carrefour was in '82 opnieuw de gast in Gent. De organisatoren (waaronder Raoul Servais) brachten 
schitterende werken. 9. De 9de editie van het filmgebeuren. 10. Unieke kunstcollectie van Jan Hoet staat tentoon in het Brussels 
Paleis voor Schone Kunsten. 11. Het Vooruit gebouw werd gedeeltelijk feestelijk gerestaureerd. 12. Snoecks almanak bestaat 200 
jaar. 13. AA Gent spelen Europees. De eerste match is tegen Haarlem. Er is ook een nieuwe tribune. 14. De finale van 'spel zonder 
grenzen' werd in Gent gestreden. Het standbeeld van Jacob van Artevelde werd terug op de vrijdagsmarkt gezet. De beiaard 
speelt klokkenmuziek en de mensen zingen de hymne mee. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 40 
[b]

1982 1982-uu-uu Vier nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1982. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
wat er gebeurt. 1. Een badkuiprace met 2000 toeschouwers tijdens een warme en droge zomer. Men probeert vooral de badkuip 
omhoog te houden. Er zijn 56 deelnemers en hebben elk hun eigen badkuip ineen gestoken. Een belangrijke attractie is de 
badkuip-schuifaf, waar men van schuift, dan drijft over het water om zo snel mogelijk aan de bel te trekken. 2. Royal Ghent 
bestaat 75 jaar. Er is een internationaal waterpolo tornooi. 3. Schepen van cultuur en conservator Jan Hoet tonen de collectie 
van het Gents Museum voor Hedendaagse Kunst in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Er is te weinig plaats in het 
Museum voor Hedendaagse Kunst (nu SMAK) voor de tentoonstelling van al het werk. 4. Gelegenheidsbeelden van de Gentse 
gemeenteraad. Er is nog geen verkiezingsuitslag. De gemeenteraad van Gent bevat 52 gemeenteraadsleden, en zij houden hun 
laatste mandaat, waar zij trachten het eens te zijn over een agendapunt. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 48 
[b]

1982 1982-uu-uu Vier nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1982. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
wat er gebeurt. 1. Gent kreeg een internationale cup voor vrouwentennis toegedeeld. Een wedstrijd Verenigde Staten vs. Europa 
werd voor het eerst in 1981 georganiseerd in het Gents sportpaleis. In de match Andrea Jaeger tegen Sylvia Hanika won Jaeger. 
2. Karel Poma kwam in de Rijksuniversiteit spreken over monumentenzorg en interieur. Hij hamerde erop dat niet alleen de 
façades van belang zijn, maar ook "interieurzorg". 3. Het vermeylenfonds bestaat 37 jaar, en de afdeling in Ledeberg 10 jaar. Het 
is een vereniging voor volwassenvorming in verenigingsverband. 4. Het imaginair museum 'Van Der Goes' werd voorgesteld in de 
voorbije Gentse Feesten. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 42 
[b]

1982 1982-uu-uu Zeven nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1982. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
wat er gebeurt. 1. Het internationaal jeugdhockeytoernooi bevat 500 jongeren van 6 tot 18 jaar, uit 15 verschillende landen. 2. 
Spelers en supporters van AAGent nemen de bus naar Haarlem voor het 1ste internationale voetbalwedstrijd van UEFA 1983. De 
sfeer zit er in. Er worden groepsfoto's getrokken. Beelden tonen de match tegen Haarlem. 3. Het 9de internationale 
filmgebeuren wordt ingeleid door een persconferentie. het loop tot 6 Oktober en gaat door in drie zalen van de Decascoop. 
Meer dan 60 films worden vertoond. Dirk De Meyer is aanwezig. Televisie geeft verslag. Het Gents filmgebeuren krijgt meer en 
meer internationale herkenning. Er is een lunch met internationale pers. 4. Er wordt een boek over Gent uitgegeven in de reeks 
over historische steden door Johan Decavele, stadsarchivaris en auteur van het boek. Hij signeert. 5. De uitgave van een nieuw 
boek van Michel Casteels. "van Micca tot Piet Korrel" is een verzamelwerk van een 50 tal cursiefjes". 6. Kleenex is een 
kunstenaarsgroep dat grootschalige kunstwerken levert. Zij schilderen een doek dat de hele gevel van de academie kan 
bedekken. Ook voor het filmgebeuren maken zij een opvallend werkstuk. 7. Op de Korenmarkt lopen twee exhibitionisten, voor 
de promotie van de nieuwe krant, "metro". 
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 46 
[b]

1982 1982-uu-uu Vier nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1982. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over 
wat er gebeurt. 1. Hospitaal De Bijloke verhuist naar nieuwe gebouwen aan de watersportbaan. De bouw duurde 6 jaar en er is 
plaats voor 720 patiënten. 2. Urartu: een tentoonstelling over een vergeten cultuur in het bergland Armenië. De tentoonstelling 
gaat door in de Sint-Pietersabdij en werd ingeleid door toespraak van Prof. Vandewege. Het is een initiatief van de dienst 
culturele zaken. 3. Er is nieuwe stadionverlichting op het hockeyplein in AA Gent. Na de inleidende speech volgt een match van 
de Belgische kampioen Ukkel tegen AAGent. Ukkel wint. 4. Een ceremonie in het casino van Middelkerke

Regionaal 
filmjournaal, nr. 63 
[b]

1982 before : 
1983-uu-uu

Drie nieuwsreportages over de opnames van de film Zaman, in het jaar 1982 of 1983. Actualiteitsbeelden vergezeld door een 
voice-over. De opnames van de politiefilm Zaman van Patrick Le Bon. Er wordt uitleg gegeven over hoe een schotwonde wordt 
uitgevoerd bij Herbert Flack, en ook een gecontroleerde brand. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 66 
[b]

1983 1983-uu-uu Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1983. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Aan ingang 
van casino op Knokke zeedijk: openingsmuziek door 'De Zeegalm' voor het 2de internationaal filmfestival van Knokke-Heist. De 
eerste editie ontving negatieve kritiek, maar maakte belofte waar. . . openingsgala in casino. Michel pollet, bekende filmquiz 
master bijJan Verheye opende filmfestivalDe vierde man première met filmmakers present. Receptie. Persprijs en wordt in vl 
vertoond2. Spelers AAGent verwelkomde enkele supporters en bestuursleden. Trainer Erwin van den Daele en ploeg voorgesteld 
aan familie van Bellewaerde, sponsors van buffalo's. Receptie. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 64 
[b]

1983 1983-uu-uu Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1983. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Viering 75 jaar 
wereldscouting door federatie openscoutisme Oost-Vlaanderen. Het wordt gevierd op het sint-Pietersplein in Gent. Er zijn spelen 
voor alle leeftijden op het plein. Korte geschiedenis en uitleg wordt gegeven. 2. The International Federation of Professional and 
Businesswomen is de grootste vrouwenorganisatie in haar soort. Het is een samenkomst om gemeenschappelijke doelen te 
bewerkstelligen. 3. Op Flanders Technology was Québec aanwezig met stand. Op dezelfde periode was een handelsmissie te gast 
bij Securex international over handels en investeringsmogelijkheden in Québec. 4. Tentoonstelling 'Europa in de ruimte' gaat 
door in mei in het peristylium op de Gentse Rijksuniversiteit. Raketten en satellieten worden tentoongesteld. Arman Pien geeft 
uitleg aan Wilfried Martens. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 65 
[b]

1983 1983-uu-uu Drie nieuwsreportages over een wereldrecordpoging bouwen van een zandkasteel in 1983. Actualiteitsbeelden vergezeld door 
een voice-over. De voorbereiding voor een groot en gesponsord strandspel. De verkiezing van de Leuvense Economica waren de 
aanleiding voor deze studentikoze actie. Studenten willen wereldrecord zandkastelen bouwen behalen. Zij dragen t-shirts die 
lezen "15 April 1983 iedereen draagt zand naar zandkasteel". Boodschap: met samenwerking kunnen we met beperkte middelen 
de stunt realiseren. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 58 
[b]

1983 1983-uu-uu Nieuwsreportage over de eerste editie van de vakbeurs Flanders Technology in 1983. Actualiteitsbeelden vergezeld door een 
voice-over. Dit is het vervolg op de reportage Vakbeurs Flanders Technology (zie Regionaal filmjournaal 57 [b] voor het eerste 
deel), over research- en productieafdelingen van enkele bedrijven. Er stond een tunnelboormachine van Denys, vooraan de 
ingang. Er wordt uitleg gegeven over: de simulatie van een nucleaire flash door seyntex, testen van stoffen door er op te 
schieten, ET2 voor geometrisch te meten, analyseren en te ontwerpen, de simulatie van verkeersstromen, het beheren 
financiële gegevens, het overhandigen van een sculptuur naar het logo van de beurs aan Geens, een brievensorteerder, 
ruimtevaartprojecten, telecommunicatiesatellieten. Systeem 12 en het produceren van microchips. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 72 
[b]

1983 1983-uu-uu Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Er zijn vliegclubs in Vlaanderen 
waar geleerd kan worden een vliegtuig te besturen, maar er zijn ook mensen die zelf een vliegtuig bouwen. Een zelf-gemaakte 
twee-dekker Super Acro Sport maakt een eerste vlucht onder het toeziend oog van de makers. 2. De Vereniging Industriële 
Archeologie en Textiel (VIAT) lanceert een nieuwe periodiek: het tijdschrift voor de Geschiedenis van Industriële Techniek en 
Cultuur. De vereniging organiseert tentoonstellingen en bouwt het Museum over Industrie, Arbeid en Textiel uit. Ook restaureert 
het machines, zoals de Mule Jenny. Beelden in de textielfabriek in Gentbrugge, waar nog veel machines staan in afwachting van 
restauratie. 3. In het Museum Gevaert-Minne in Sint-Martens-Latem krijgt Frank Vermeulen de twee-jaarlijkse Provinciale Prijs 
Oost-Vlaanderen voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde uitgereikt voor zijn archeologische onderzoek. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 74 
[b]

1983 1983-uu-uu Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. In de Gentse opera vindt een 
academische zitting plaats om het 25 jarige Kamerlidmaatschap van Willy de Clercq te vieren. Er zijn speeches van allerlei 
prominenten en zijn vrouw en moeder worden ook bij de ceremonie betrokken. 's Avonds is er muziek en vermaak. 2. De 
Rijkswachters van de Groendreefkazerne vieren het jaarlijkse feest en nemen afscheid van de gebiedskorporaal Oost en West 
Vlaanderen. De nieuwe korporaal wordt ook voorgesteld. 3. Het boek 'Gent Binnenstebuiten' wordt gelanceerd. In het boek kan 
men alles vinden over hotels, restaurants, kroegen en nachtgelegenheden. 4. Veel eenden zijn getroffen door botulisme. 
Echtpaar Van Hoe heeft een eendenziekenhuis opgericht en zo veel eenden kunnen redden. Daarom worden ze ontvangen op 
het stadhuis waar ze een cheque en bloemen overhandigd krijgen. 5. Korte terugblik op het jaar van Decascoop. Enkele gasten 
die in 1983 langskwamen worden uitgelicht: André Delvaux, Grant Chapman en Michel Piccoli. Ook opende de Decascoop dit jaar 
de Beverly bar en Casablanca kroeg in het gebouw. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 54 
[b]

1983 1983-uu-uu Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Het Provinciaal Olympisch Comité 
Oost-Vlaanderen heeft tijdens de Lentebeurs allerlei sportieve activiteiten georganiseerd waar ook minder validen aan meedoen. 
Er worden prijzen uitgereikt en er is een receptie. 2. De beroepsvereniging Horeca Oost-Vlaanderen bestaat 75 jaar en dat wordt 
gevierd. Schepen Piet van Eeckhaut is aanwezig. 3. In het congrespaleis vind Auto 83 plaats. Er zijn veel genodigden gekomen om 
de nieuwe modellen te bekijken. 4. Hugo Claus signeert kopieën van zijn boek 'Het verdriet van België' tijdens een receptie. 5. In 
de haven van Gent is een nationale persconferentie georganiseerd. Met behulp van overheidsinvesteringen en privé-
investeringen kan er renovatie worden uitgevoerd in het oude havengedeelte. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 55 
[b]

1983 1983-uu-uu Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Hobby-verzamelaar Desiree Jans 
heeft in zijn tuin een groot aantal locomotieven verzameld. 2. De Oriënt Express is in oude glorie hersteld. Beelden vanuit de 
trein en het vertrek van Brussel-Zuid naar Venetië. 3. In Gent wordt de film 'Benvenuta' van André Delvaux opgenomen. Het is de 
duurste film in de Belgische filmhistorie. 4. A. A. Gent moet hard vechten om een Europese plek te kunnen veroveren. Beelden 
van wedstrijden tegen clubs van Brugge en Anderlecht. 
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 56 
[b]

1983 1983-uu-uu Nieuwsreportages over regionale en actuele gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Verslag van de renovaties die 
plaatsvinden bij het Grootdok met investeringen van de stad Gent en privé bedrijven. Speciale aandacht voor het plaatsen van de 
scheepsbelader en opzetmachines. 2. Rugby Gent organiseert een paastoernooi. Er doen internationale teams mee. Frankrijk en 
Engeland staan in de finale. 3. Een voormalig klooster wordt betrokken door het Stedelijk Secundair Kunst Instituut. Omdat het 
10 jaar bestaat is er ook een tentoonstelling met werk van (oud-)leraars en (oud-)leerlingen. Ook zijn er demonstraties, debatten 
en een happening. De vzw Prompski wordt gedoopt. 4. Verslag van de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen. Er 
wordt meegekeken met het tellen van de stemmen (met voor het eerst ook een computer die een prognose kan geven) en de 
verschillende lijsttrekkers na de uitslag. 5. De autodidactische kunstenares Anne Surbi exposeert in de Gouden Pluim. Enkele van 
haar schilderijen worden in beeld gebracht en er wordt een beschrijving gegeven van haar werk. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 57 
[b]

1983 1983-uu-uu Reportage over de Flanders Technology beurs van 3 mei 1983. Enkele bedrijven met standen op de expo stonden worden 
uitgelicht. Bij GTE Antea wordt elektronica toegepast om compacte communicatiesystemen te ontwikkelen om tegemoet te 
komen aan de steeds sneller wordende communicatie. In de bankensector wordt micro-elektronica toegepast om de grote 
hoeveelheden gegevens te verwerken. Bij AGFA-Gevaert worden elektronische beeldsystemen ontwikkeld. Er wordt getoond 
hoe er geprint en gescand kan worden met behulp van een computer. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 70 
[b]

1983 1983-uu-uu Twee nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1983. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. "Academisch 
vliegeren": studenten van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten hielden hun vliegerfestival met vliegers van allerlei 
soorten. Vb een tentenvlieger. Klein en groot deden mee. De jury was gaan vliegen. 2. Een nieuwe seizoen van de Opera startte 
met Carl Maria von Weber, met 'Oberon', uitgevoerd door Gents orkest van opera van Vlaanderen. Blik achter de schermen. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 68 
[b]

1983 1983-uu-uu Twee nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1983. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Gent in de 
vroege ochtend tijdens de Gentse feesten ziet er slordig uit. Op Sint-Jacobs wordt verder gefeest. Dagelijks moet de afvalberg 
worden opgeruimd. Om 6u komen de straatvegers en iets later de vuilniskarren komen de vuilnis ophalen. 50 tot 63 man werkt 
van 6 tot 12u. Veegmachine en sproeiwagens worden ingezet. 30 ton feestvuil per dag. Er wordt aangezet tot meer netheid. 2. 
Jacques Debrulle verwelkomt de ploeg van "Brandende Liefde", de nieuwe film van producent Rob Houwer. De Nationale 
filmpers maakte kennis met de filmploeg in de Beverly zaal. Een interview werd afgenomen met de regisseur, Ate de Jong. Op de 
Belgische première werd de film voorgesteld aan een talrijk publiek. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 71 
[b]

1983 1983-uu-uu Twee nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1983. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Het tiende 
internationaal filmgebeuren van Vlaanderen-Gent werd aan de pers voorgesteld in de gemeenteraadzaal van het stadhuis door 
Jacques Debrulle, secretaris-generaal van het filmfestival. Overleg over de samenwerking met het Festival van Vlaanderen. 
Openingsavond met de politieharmonie. Er is veel publieke belangstelling. Aanwezigen zijn onder andere Jack Clayton en Claire 
Clouzot. Henri Storck ontving de eerste Josef-plateau prijs. Openingsfilm "Local Hero" wordt voorgesteld met een interview met 
regisseur Bill Forsythe. Er is een persconferentie met Amerikaanse cineast Emile de Antonio. Erik dekuyper, Beatrice roman en 
Christopher Miles zijn ook aanwezig. Hoogtepunt is Leonid Trauberg over zijn film "The New Babylon" (1929). In sportpaleis 
wordt met een live orkest de film vertoond. De regisseur leidde zelf zijn film in. "Brussels by Night" gaat in première. Michel 
Piccoli te gast, en hij is onder de indruk van de moderne techniek en het bioscoopcomplex, hij werd ontvangen op het stadhuis. 
Zijn persconferentie werd druk bijgewoond. Festival van Vlaanderen bestaat 25 jaar, het filmgebeuren 10 jaar, dit wordt gevierd 
op het stadhuis. Uitslag bekend van de competitie 'oorlog en vrede'. 2. Donderdag 13 oktober bezocht de Franse president 
Mitterrand Gent. Van bezoek aan kathedraal naar het stadhuis waar zij worden verwelkomd door de burgemeester Monsaert. Er 
wordt een boek geschonken. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 69 
[b]

1983 1983-uu-uu Twee nieuwsreportages over de 24 uren van Luik in Francorchamps in 1983. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 
Zondagmorgen, 22 Augustus. Een groep motorrijders ontwaken van verschillende afkomst samen op een weide nabij 
Francorchamps, voor de 24 uren van Luik die van start gingen. Bijsleutelen van de machines net voor de start. Parcours laatste 
maal getest. Eerst is er de Honda trofee, dan wordt alles wordt gereed gesteld voor de 24 uren. Men wordt ingelicht en publiek 
wordt op afstand gehouden. Team "Cornu-Espié" is gewonnen. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 73 
[b]

1983 1983-uu-uu Verslag het Regionaal filmjournaal over een 'Stuntfestijn' in Bassevelde met begeleidende voice-over. De groep de Flying Devils 
voeren stunts uit met auto's. Ze rijden over en door allerlei obstakels en hindernissen, zoals andere auto's, schansen en een 
stapel neonbuizen. Antoine Paquet doet ook wat krachtproeven. De opbrengsten van de dag gaan naar het Rode Kruis. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 59 
[b]

1983 1983-uu-uu Vier nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1983. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. De Paepe 
wordt oud-burgemeester, we zien zijn laatste uur als burgemeester. Er is een eerste betoging tegen het nieuwe stadsbestuur. 
Veel publiek om nieuwe burgemeester Monsaert aan het werk te zien. Aanstellen van 10 schepenen is eerste punt op agenda. 
Na enkele dagen werd een eerste persconferentie met het schepencollege gehouden. 2. 75 jaar Gents lyceum: opening van een 
tentoonstelling met o. a. oude klasfoto's. Dit gaat door in het museum Vanderhaeghe in de Veldstraat. Een korte geschiedenis 
van het Lyceum wordt gegeven. 3. Viering uitvaart laatstejaarsstudenten van het Koninklijk Atheneum. Zij lopen verkleed over 
straat met politiebegeleiding. 4. Het Koninklijk atheneum aan Ottogracht hield een opendeurdag. Opening van de botanische 
tuin. Korte geschiedenis van het Baudelo. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 60 
[b]

1983 1983-uu-uu Vijf nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1983. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Tele Kiwanis 
alarm is een sociaal initiatief. Kiwanis Gent bestaat 10 jaar en organiseert benefiethappening, waarvan de opbrengst naar TD 
kiwanis alarm ging. Gastspreker jan hoet. Levensgroot schaakbord op vrijdagsmarkt. Burgemeester vs cultuurschepen. 2. Willy 
Declerck stelt ploeg PVV schepenen en gemeenteraadsleden voor die met de CVP gent de volgende 6 jaar zullen besturen. 3. FCE 
groep heeft vrouwen in alle afdelingen en promoten vrouwelijke werknemers. Wilfried Martens gaf gelegenheidstoespraak. 4. 
120 Sporters aan de start van eerste Gentse triatlon, een kwarttriatlon. 800m zwemmen, 40km fietsen, 10km lopen. 5. Stedelijk 
bezigheidshome in Wondelgem is een bezigheidstehuis voor niet werkende volwassen mentaal gehandicapten. Prinses Paola op 
tuinfeest aanwezig. De home creëert een huiselijke sfeer. 
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 180

1984 1984-01-06 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-overs. 1. Wedstrijdverslag van de derde 
badkuipenrace met allerlei deelnemers en voertuigen. 2. Aan het centrum voor motorisch gehandicapten De Heide is een bus 
geschonken die geschikt is voor het vervoer van rolstoelpatiënten. 3. Een afscheidsfeest in het nieuwe schoolgebouw van het 
Paramedisch Instituut. 4. Terugblik op de Eurodag van de PVV op 8 mei 1983 met toespraak van Willy de Clercq en standen en 
informatie van Europese liberalen. 5. Het Museum voor Schone Kunsten ontvangt de miljoenste bezoekers feestelijk. 

Regionaal 
Filmjournaal, nr. 184

1984 1984-01-20 Nieuwsreportages over de massaloop in 1984 in Gent. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over die vertelt over wat er 
gebeurt. De massaloop rond de watersportbaan: je kan kiezen tussen 5km (1 toer), 10km (2 toeren), 15km (3 toeren) of 20km (4 
toeren) lopen. Sfeerbeelden van lopers worden vergezeld door electronische muziek. Iedereen is welkom en iedereen is de 
winnaar. 

Regionaal 
Filmjournaal, nr. 185

1984 1984-02-03 Twee nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1984. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. 
Wereldkampioenschap bodybuilding in het Boudewijnpark in Brugge. 82 Wereldkampioenschappen werden in Brugge gehouden. 
Aanwezig zijn junioren, senioren, vrouwen, internationals en gastvedetten. Mannen en vrouwen geven demonstraties van hun 
gespierde lichamen. 2. Het 11de internationaal filmfestival van Brussel ging van start met de avant-première van 'The Day After'. 
Dit ging door in het congrespaleis in Brussel. Ook in Gent nam die avant-première plaats. Daar werd de film in de Decascoop 
ingeleid door Karel Van Miert en Roel Van Bambost. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 173

1984 1984-02-17 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met een begeleidende voice-over. 1. De vereniging Streetcruisers, 
met mensen met allerlei soorten rijtuigen die ze hebben gepersonaliseerd, heeft een bijeenkomst georganiseerd. Een stoet trekt 
door het stadscentrum. 2. Hugo Claus heeft het script geschreven en is de regisseur van de film De leeuw van Vlaanderen. We 
krijgen een kijkje op de set, waar een scene over de Guldensporenslag gefilmd wordt. 3. Het Koninklijk Verbond der 
Gebuurtedekenijen reikt een medaille uit aan kunstenaar Oscar Bonnevalle. 4. Er is met groot succes een rollerskatedisco 
geopend. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 186

1984 1984-03-02 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Bij vzw Divan worden lessen 
georganiseerd waar tapdansen en percussie worden gecombineerd. We zien een lange demonstratie met een tapdanseres en 
een drummer en conga speler. 2. Het 10-jarig bestaan van Rotary Gent-Zuid wordt gevierd met een pianorecital van Pierre-Alain 
Volondat. 3. De beurs Textirama '84 vindt plaats. Er zijn toespraken, een receptie, modeshows en er is muzikale omlijsting van de 
Lazy River Jazz band. 4. De 25-jarige acteursloopbaan van Jef de Mets wordt gevierd in aanwezigheid van allerlei prominenten. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 187

1984 1984-03-16 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Het 34e Filmfestival van Berlijn 
vindt plaats. Op de filmmarkt wordt de Vlaamse film onder de aanbracht gedacht bij de stand 'Film in Flanders'. De 
persfaciliteiten worden getoond als ook persconferenties met Samuel Fuller over zijn film Les Voleurs de la Nuit en John 
Cassavetes en Gena Rowlands over Love Streams. We zien ook beelden van de afsluitingsceremonie. 2. Het Hoger Instituut voor 
Lichamelijke Opvoeding viert het 75-jarige bestaan. Op het Sint-Pietersplein strijden de faculteiten met elkaar in een 12 uren 
loop. Daarnaast is krachtpatser John Massis aanwezig, worden er vrachtwagens geduwd en is er een afsluitend feest. 3. Het 
beroemde drieluik Het Lam Gods is tentoongesteld in de Vijdkapel in de Sint-Baafskathedraal. Op een persconferentie met 
minister Poma worden de plannen ter beveiliging van het kunstwerk en de financiering daarvan uiteengezet. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 188

1984 1984-03-30 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Reportage over skiën in België. 
Mensen worden per bus naar gebieden gebracht waar men kan langlaufen en skiën. 2. Koning Boudewijn brengt een bezoek aan 
Volvo, waar hij na een besloten vergadering een bezoek brengt aan de werkplaats en werknemers. Bij de lunch krijgt hij een 
schaalmodel van een vrachtwagen cadeau. 3. De Koninklijke Roeivereniging Sport Gent bestaat 100 jaar. De koning, 
burgemeester van Gent en schepen zijn aanwezig bij de viering. Er is een tentoonstelling over de club en er worden 
demonstraties gegeven op het droge en in het water. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 189

1984 1984-04-13 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Het 3e Internationale 
Gitaarweekend wordt gehouden met optredens in de Sint-Pietersabdij. Er is onder andere een optreden van Manuel Cano met 
zijn leerling Jose Antonio Rodrigues. Het Nationaal Orkest van België speelt onder leiding van Michel de Bok. 2. Er is een 
carnavalstoet in Gent. Het Gentse publiek is niet in grote aantallen op komen dagen. 3. Brazil Tropical avond in het Vleeshuis. Er 
is muziek, dans en andere attracties in Braziliaanse sferen. 4. De actrice Marthe Keller bezoekt samen met regisseur Christopher 
Frank België om hun film Femmes de Personne voor te stellen aan de pers. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 190

1984 1984-04-27 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Op een persconferentie in het 
stadhuis stelt schepen van Financiën en Toerisme Yannick de Clercq het nieuwe documentatiepakket van de dienst Toerisme 
voor die toeristen in de stad Gent wegwijs moeten maken. 2. De tentoonstelling 'Culturen als buren' in het Floraliapaleis gaat 
over culturele verschillen en integratie. De tentoonstelling bestaat uit drie onderdelen: een informatief deel, een multiculturele 
wijk en een deel met voorstellen voor de bevordering van integratie. 3. De hockeyclub K. A. A. Gent is de enige Vlaamse ploeg die 
de eerste nationale divisie heeft behaald. Desalniettemin is er weinig belangstelling van de pers. 4. In het Floraliapaleis is een 
grote sjacherbeurs, waar allerlei spullen worden verkocht en gekocht. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 104

1984 1984-05-11 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Beelden van zeiljachten die een 
grote schoonmaak ondergaan in de Eurojachthaven van Nieuwpoort voordat ze het water weer opgaan na de winter. Met de 
Green Horn wordt gezeild naar de haven van Duinkerke en weer terug. 2. De Spartakiade wordt gehouden in Antwerpen. Deze 
competitie is voor mentaal anders-validen en er zijn 80 clubs uit 10 landen aanwezig. Allerlei sporten worden uitgeoefend. 3. Op 
het aardbeienbanken van de gezellen van de aardbei wordt de witte aardbei voorgesteld. Ook worden er vier nieuwe ridders 
geslagen die tot de orde toetreden. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 146

1984 1984-05-25 Verslag van een speedboatrace georganiseerd door het sigarettenmerk Rothmans. Het doel van de race is de motorboatsport, 
die vooral door amateurs wordt uitgeoefend, populairder te maken. De deelnemende boten worden ingedeeld in categorieën, 
gebaseerd op bouw en motoren. Er zijn veel beelden van de race te zien. Aan het einde zien we ook de toeschouwers en 
juryleden. 
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 192

1984 1984-06-02 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Schepen Piet van Eeckhaut opent 
een tentoonstelling met schilderijen van Louis Paul Boon. De reportage besteedt ook kort aandacht aan de boeken van Boon. 2. 
Het laboratorium van Toxicologie onder leiding van Heyndrickx heeft het eerste wereldcongres 'New Compounds in Biology and 
Chemical Warfare' georganiseerd. Er is enorme belangstelling voor met honderden deelnemers en delegaties uit 28 landen. 3. In 
de wijk Hutsepot geeft Firma de Nijs een demonstratie van hun technologieën. Verschillende werktuigen en technieken worden 
getoond. 4. Beelden van de set van Alain Maline's film 'Ni avec toi, ni sans toi'. Er wordt een week gefilmd aan de Belgische kust. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 191

1984 1984-06-08 Verslag van het Regionaal filmjournaal over het 37e Film Festival in Cannes. De film toont sfeerbeelden van het festival: het 
strand, de croisette, de fotografen, de beroemdheden. Er zijn ook beelden van het openingsceremonie, de persruimte, 
persconferenties, de filmmarkt en de stand Film in Flanders en de prijsuitreiking waar Wim Wenders de Gouden Palm won. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 193

1984 1984-07-06 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. De jaarlijkse Zomerliefkermis vindt 
plaats. Hier kunnen mensen hun lief voor de zomer ontmoeten. Beelden vanaf de kermis, de mensen die zijn gekomen en de 
dingen die er te doen zijn. 2. VVW Integra heeft een zeilschool voor gehandicapten geopend. Zeilboten voor minder validen 
worden gedoopt en een nieuw clublokaal ingehuldigd. Ook zijn er demonstraties. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 194

1984 1984-07-20 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Verslag van de Arteveldefeesten en 
de attracties en activiteiten die er waren: een worstelwedstrijd, een wedstrijd pijproken, een heteluchtballon op de 
Vrijdagmarkt, een defilé met oldtimers, en de politie die traditiegetrouw de Arteveldestoet opent. 2. Presentatie van het boek 
100 Culinaire uitstapjes van John Bultinck aan de pers. Het boek bevat tekeningen van Rony Heirman en de recepten gaan samen 
met verhaaltjes geschreven door Bultinck. Hij signeert boeken en er is een barbecue. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 195

1984 1984-08-03 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Bij de Old Horse Lodge in Laarne 
worden oude paarden opgevangen. Honden kunnen er ook terecht om manieren aan te leren. 2. Beelden van de hondenkerkhof 
in Destelbergen. Het is een van de twee hondenbegraafplaatsen in België. 3. Bij de Watersportbaan wordt een triatlon gehouden 
met 180 deelnemers. We zien de deelnemers het parcours afleggen. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 196

1984 1984-08-17 Reportage over de Gentse Feesten. Beelden van een travestietenshow, Bal Populaire op de Kouter, stroppendragers, 
paardentram, markt, vuurwerk en kaarsenprocessie. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 199

1984 1984-08-31 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Reportage over luchtballonen. 
Diverse feiten over luchtballonen worden verteld (temperatuur, besturing, materiaal, piloot-licenties). Een luchtballon stijgt op 
onder het toeziend oog van veel toeschouwers. Ook beelden gemaakt vanuit de luchtballon: we zien Gent vanuit de lucht. 2. 
Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Roger de Kinder, wordt begraven. Beelden van de begrafenis en zijn graf, met woorden over 
De Kinder als staatsman en persoon. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 200

1984 1984-09-14 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Op het Festival van Vlaanderen 
klinkt het taptoe 1984. De vzw Intershow Gent heeft een internationaal show- en drumband festival georganiseerd. Acht 
internationale corpsen uit Denemarken, Nederland, de Verenigde Staten en België geven demonstraties. 2. In binnenstad wordt 
de Benelux-boot Roeland gedoopt. Om het te vieren volgt daarna een tochtje door de stad. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 202

1984 1984-09-28 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Marc Didden begint aan zijn film 
"Istanbul". Er is een feest waar de acteurs worden voorgesteld. In Brussel worden de Gentse Feesten nagebouwd voor de film. 2. 
Het 6e Internationale hockey toernooi Bernhaert vindt plaats. De 23 ploegen die meedoen zijn van hoog niveau. 3. Rupert 
Everett is op bezoek in Gent. Hij heeft net bekendheid verworven met "Real Life" en "Another Country" en krijgt een ster in de 
Decascoop. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 204

1984 1984-10-12 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Er vinden werken plaats in de 
Veldstraat om het tot een winkelwandelstraat te maken. De werken verlopen voorspoedig en als het klaar is, vindt er een 
officiële opening plaats. Tegelijk wordt de nieuwe Noord-Zuid as van de tramlijn gevierd, waarbij een oude tram van stal wordt 
gehaald. 2. Frankrijk is het gastland op de Jaarbeurs 1984. Naast culinaire hoogstandjes, zijn er een zelfrijdend metrostel, een 
raket, een satelliet en de TGV te zien. Premier Martens doet een ronde langs de standen. Ter afsluiting is er een diner. 3. In het 
kader van het Festival van Vlaanderen is er een Happening georganiseerd in de verschillende zalen van de Sint-Pietersabdij 
waarbij verschillende soorten muziek gespeeld worden. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 205

1984 1984-10-26 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Bij een petrochemisch bedrijf in het 
havengebied zijn butaan tanks ontploft met veel doden en gewonden tot gevolg. Dat is het scenario voor een rampenoefening 
om de paraatheid van de diverse hulpdiensten te testen. Brandweer en ambulances komen snel in actie en medisch studenten 
spelen slachtoffers. Er worden wonden op ze geschminkt om het realistischer te maken. 2. De Duitstalige afdeling van de 
International Police Association, is op bezoek bij de Rijkswacht. Allerlei materiaal van de rijkswacht en politie is voor de 
gelegenheid tentoongesteld. Er zijn demonstraties over schieten en gevechtssporten en er wordt een carrousel opgevoerd. 3. 
Het NTG krijgt eindelijk een nieuw repetitielokaal. De eerste steen wordt gelegd en een gedenkplaat wordt onthuld. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 198

1984 1984-11-09 Nieuwsreportages over regionale en actuele gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. De stadsbeiaardier Jos D'hollander 
bespeelt elke vrijdag en zondagmiddag de beiaard in het Belfort. Doordat de openingen in de toren klein zijn, is het klokkenspel 
buiten niet goed te horen. Daarom laat de reportage de klokken horen op enkele plekken in en rond de toren, waar het geluid 
wel goed is. 2. Onder het motto 'Veilig fietsen' wordt er een stadsrit gehouden waar ook premier Martens en Walter Godefroot 
aan meedoen. De tocht van 15 kilometer gaat door het stadscentrum van Gent en heeft als doel de fietsbeleving in de stad te 
ervaren. Op sommige plekken in de stad is het makkelijker fietsen dan op anderen. Beelden uit verschillende delen van de stad. 

Pagina 48 van 61



Daska-films (Gentse Filmaktualiteiten en Regionaal Filmjournaal), 1975-1988 - Collectie Archief Gent Versie 31/01/2019

Regionaal 
filmjournaal, nr. 206

1984 1984-11-23 Twee nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1984. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. De Belgisch-
Franse film Dust van Marion Hänsel speelt zich af in Zuid-Afrika, maar wordt gefilmd in het woestijnlandschap in het zuiden van 
Spanje. Dit was ook de locatie van filmklassiekers Lawrence of Arabia en El Cid. Jane Birkin speelt mee in dit verhaal over een 
vader/dochter relatie. De film werd gemaakt met steun van het ministerie van Nederlandse cultuur als dat van de Waalse 
cultuur. Er is goede hoop dat Dust België zal vertegenwoordigen in Cannes. Op 31 oktober waren de opnames gedaan. Nu is 
PoSint-productie aan de gang. De film zal uitkomen in April 1985. 2. De 11de internationaal filmgebeuren van Vlaanderen gaat 
voor de 3de keer door in Decascoop Gent. Cultuurminister Poma, Declerck en Martens zijn aanwezig. Vertoning van film '1984', 
na 7 dagen van de wereldpremière in Londen. Makers aanwezig. Er wordt ook een nieuwe Gentse cocktail geïntorduceerd: De 
Drie Gentse Torens. Er kwamen 28 duizend bezoekers in 12 dagen. John Hurt was na de opening van de film dan toch aanwezig. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 201

1984 1984-12-07 Een nieuwsreportage over Reptielenland van het Boudewijnpark te Brugge. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 
Het is een unieke zoölogische verzameling van 60 soorten en meer dan 100 exemplaren. Er wordt uitleg gegeven over 
verschillende soorten slangen en gif. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 197

1984 1984-12-21 Een nieuwsreportage over bottelen van bierflesjes. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. De lege flesjes keren 
terug naar de bottelarij om gevuld te worden, maar die weg is lang: van loopband gaan zij naar de wasmachine, om dan terug 
opgevuld te worden. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 208

1985 1985-01-04 Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1984-1985. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Hoger 
instituut voor paramedische beroepen en het instituut voor verpleegkunde Sint Vincentius bestaan 75 jaar. Koningin Fabiola 
kwam naar het feest. Turkse kinderen gaven een cadeau. 2. Gentse Sosseteit verzamelen de handafdrukken van Gentse 
beroemdheden. Dit jaar die van o. a. ex-jaarbeursvoorzitter Frits Meyvaert. 3. Tussen Sinterklaas en Kerstmis ontvangt Gent de 
miljoenste bezoeker van een bezienswaardigheid. Ditmaal een ganse klas die het schoolmuseum bezoekt. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 207

1985 1985-01-18 Een nieuwsreportage over de Nacht van de Gentenaar. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. Tegen traditie in is er 
geen eindejaarsjournaal (over 1984). Dit is een feesteditie met muziek van Jean Daskalidès. Een variété avond. Na 37 jaar speelt 
hij trompet. Armand Pien vertelt komisch over Gent. Willy Claeys speelt piano. John Massis versus Wilfried Martens: een 
fragment wordt getoond. Er wordt muziek gespeeld door o. a. Roland. Er wordt den voorspoedig 1985 gewenst. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 212

1985 1985-02-01 Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1985. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Plots veel 
sneeuw. Op watersportbaan is het plots een wintersportcentrum, waar men kan ijsschaatsen op dichtgevroren water. 2. 
Inhuldiging twee nieuwe squash terreinen van squashclub Gentoise. Squash wordt gepromoot. 3. Uitgaansclub "The New Ones" 
in de sleepstraat. Men streeft er naar hier een ontmoetingsplaats voor jongeren te maken, met aantrekkelijk 
activiteitenprogramma en met veel popmuziek. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 203

1985 1985-02-15 Twee nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1985. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Nacht van 
het Paard: paardenrace wedstrijden in Oostende. Voorstelling verschillende soorten pony's. Er zijn voorstellingen van 
paardenkunstjes, met een middeleeuws Ridderkampspel als afsluiter. 2. "Istanbul", nieuwe film van Marc Didden, in première. 
Wilfried Martens aanwezig. 12 februari. De cast, met o. a. Brad Dourif, is aanwezig. Het loopt sinds 14 februari in heel 
Vlaanderen. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 214

1985 1985-03-01 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Voor de tweede keer heeft 
Flanders Technology plaatsgevonden. De koning opende de beurs en er was een academische zitting. Op de beurs waren allerlei 
vernieuwende dingen te zien en bedrijven stelden hun vakkennis tentoon. De reportage geeft extra aandacht aan robotica, 
ruimtevaart en de auto-industrie. 2. De krant Het Volk wordt vernieuwd. Er is een nieuwe directeur aangesteld en er is 
geïnvesteerd in een nieuwe, modernere drukpers. Premier Martens is aanwezig om met een druk op de knop de nieuwe pers in 
werking te stellen. De krant zal een ander formaat en lay-out krijgen en zal in vier kleuren worden gedrukt. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 209

1985 1985-03-15 Verslag van het Regionaal filmjournaal over de Brussels Cross Indoor, een motorcross wedstrijd op een indoor parcours. Er wordt 
verteld over de organisatie van deze wedstrijd en de opbouw van de baan. Het is met 1. 200 meter de langste motorcrossbaan 
ter wereld. Verder zijn er voornamelijk beelden van de wedstrijd te zien. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 215

1985 1985-03-29 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Het Flanders Hotel wordt geopend. 
Het is de eerste in een reeks aangekondigde hotels in Gent dat wordt geopend om meer bezoekers naar de stad te krijgen. Het 
hotel is vooral gericht op zakenmensen. Tijdens de opening is er een rondleiding door het hotel en een receptie. 2. Verslag van 
expositie van kunstenaar Eric vande Pitte, waarbij hij zijn geportretteerde Gentenaren samenbracht aan een grote tafel in de 
tentoonstellingsruimte als een soort Laatste Avondmaal. Ook wordt kort iets verteld over zijn manier van werken. 3. Tijdens de 
Poolse Week kan er kennis gemaakt worden met Polen. In de raadzaal van het stadhuis is een pianoconcert van Chopin. Verder 
zijn er verschillende tentoonstellingen. Drie daarvan, over muziek, film affiches en Poolse grafie, worden kort uitgelicht. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 213

1985 1985-04-12 Reportage van het Regionaal filmjournaal over Eddy Wally. Zijn 25-jarige carrière wordt gevierd in het Sportpaleis. Wally wordt 
gefilmd achter de schermen (terwijl hij in de make-up zit en backstage rondloopt) en tijdens zijn optreden. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 219

1985 1985-04-26 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Op het Sint-Pietersplein start de 
tweede interfacultaire studentenloop. Naast de loop vinden er andere spelletjes plaats, zoals vrachtwagen duwen. Ter afsluiting 
is er een feest. 2. Vanaf de Vrijdagmarkt vertrekt de stoet door het stadscentrum voor het 100 dagen-feest van de Gentse 
studenten. Studenten zijn verkleed, maar uiteindelijk gooit het slechte weer roet in het eten. 3. Bij BRT 2 omroep Oost-
Vlaanderen wordt de Hippoliet van Peene-prijs uitgereikt door de Rederijkerskamer 'Yver doet leeren'. 4. In Parijs wordt de 
promotiecampagne Gent 85 toegelicht. Deze campagne moet Gent als toeristische bestemming promoten. 'Gent in multivisie' 
wordt geprojecteerd en er is een receptie. 5. De Orde van de Stroppendragers bestaat 10 jaar en daarom worden stroppen 
uitgereikt aan burgemeester Monsaert, schepen Bouquet en gemeenteraadslid Gilbert Temmerman. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 222

1985 1985-05-10 Reportage over de Gentse Floraliën in 1985. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. Gent, de Bloemenstad van 
België. Elke vijf jaar zijn er de Gentse Floraliën. Dit jaar door koning Boudewijn en Koningin Fabiola geopend. Er zijn beelden van 
hun rondleiding. De floraliën zijn 175 jaar oud. Het is een internationale confrontatie waarbij de esthetische opstelling en het 
internationaal karakter van belang zijn. 
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 216

1985 1985-05-24 Twee nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1985. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Het jaarlijks 
filmfestival van Berlijn. Het is er winterskoud. Het filmfestival wordt onderverdeeld in verschillende secties waaronder officiële 
selectie met competitie. Kinderfestival, retrospectieven en een filmmarkt zijn er ook. Er is een groeiende belangstelling voor 
filmmarkt, steeds meer landen en producenten nemen er aan deel. Burgemeester opent het festival. De film "2010" opent. 
Helen Mirren aanwezig. Places in their heartLullaby. 2. Vandeputte stelt programma van Festival van Vlaanderen 1985 voor. 
Minister Poma en Geens praten over het belang ervan. 3. Eerste Tentoonstelling fotowedstrijd door Inbel. 1984 ingeleid door De 
Croo. Spitstechnologie of vrij gekozen onderwerp. Arman Verspeten kreeg eerste plaats. Tentoonstelling op Flanders technology, 
met een boek dat wordt uitgegeven. "Extra editie: Nand Baert" is een extra deel over het overlijden van Nand Baert. Meer dan 
10 jaar was Nand Baert een trouw medewerker van het filmjournaal. Er zijn beelden van zijn begrafenis. Dan volgt een fragment 
van 5 jaar voordien van "Met wie van de drie" ter ere van Nand. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 224

1985 1985-06-07 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Paus Johannes-Paulus II brengt een 
bezoek aan Gent en wordt groots onthaald op het voormalige vliegveld. Er zijn veel mensen gekomen en de Rijkswacht is 
aanwezig om alles in goede banen te leiden. De paus komt aan in een helikopter. Hij rijdt een rondje over het terrein met de 
paus mobiel om de bezoekers te kunnen begroeten. Er is een eucharistieviering en de communie wordt uitgereikt. De 
vormelingen hebben een belangrijke rol in de viering. 2. In de Sint-Pietersabdij is een tentoonstelling te zien met socialistische 
affiches. De tentoonstelling geeft een korte historiek van de beweging en er zijn 150 affiches te zien. Daarnaast is er een 
authentiek volkshuis nagebouwd. 3. De vzw De Oude Kapel heeft een internationaal colloquium Renaissance en dans 
georganiseerd. Er zijn verschillende manifestaties. Er is een authentiek banket met voedsel gemaakt volgens 16e eeuwse wijze 
en er worden historische dansen uit verschillende periodes getoond. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 210

1985 1985-06-21 Vijf nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1985. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Herman 
Verboven reed voor de derde maal Paris-Dakar. Samen met nieuwe ploegmaat Julien Dejonghe. Zij maken de machine klaar. Zij 
konden 2 miljoen bijeen zamelen door kleine organisaties. Verschillende jeeps die aan de race meedoen worden besproken. Er 
zijn ook vrachtwagens. 2. 75 jarig bestaan van het Stedelijk Hoger Pedagogisch Instituut, dat onlangs verhuisde naar de oude 
gebouwen van de Bijloke. Toespraak en pianospel. Toelichting over Stedelijk Hoger Pedagogisch Instituut bekeken vanuit 
onderwijsvernieuwing. 3. Voskenslaan in Gent waren nieuwe gebouwen van de RMS 3 klaar voor gebruik. Ze werden officieel en 
feestelijk geopend. Leerlingen kunsthumaniora traden op en musiceerden. Minister Poma aanwezig bij opening. Toespraken en 
rondleidingen. Besluit feest: leerlingen geven een turnshow. 4. Racing Gent: ploegen op veld: ploeg Belgische oud-
internationalen met Eddie Mercx, tegen ploeg van oude Gent-spelers onder leiding van wielrenner Roger De Vlaeminck. Het 
werd 1-3, in het voordeel van de ploeg van De Vlaeminck. 5. Viering van 25 jaar succesvol zaken doen: Rik Staelens, die begon 
met een koffiebranderij en vervolgens in grootkeukens handelde. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 223

1985 1985-07-05 Verslag van het Regionaal filmjournaal over het Film Festival in Cannes in 1985. Te zien zijn beelden van de openingsavond met 
de film 'Witness' en de acteurs Harrison Ford en Kelly McGillis die arriveren op de rode loper. Veel fotografen en bezoekers 
hebben zich verzameld. Er is voor het eerst ook een Walk of Fame, waar beroemdheden hun handafdrukken achterlaten. Bij het 
Carlton hotel zijn enkele starlets te zien die door fotografen omringd worden. Op de filmmarkt is wederom de stand Film in 
Flanders aanwezig. Tot slot beelden van een van de feesten op het festival. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 217

1985 1985-07-19 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Op de Flanders Technology beurs 
trok de stand van diensten van de eerste minister veel aandacht. In deze reportage meer aandacht voor BISTEL, het nieuwe 
informatiesysteem van de overheid. Er is een kort interview met premier Martens over BISTEL en het systeem wordt 
gedemonstreerd. Het geeft toegang tot allerlei informatiedatabases en maakt het uitwisselen van informatie tussen gebruikers 
mogelijk. 2. Het Gezinsvervangend Tehuis voor mentaal gehandicapten in Wondelgem houdt een open-deuren dag. Als afsluiting 
is er een tuinfeest. 3. Bij de Blaarmeersen worden de Gentse sportfeesten gehouden. Verschillende sporten worden uitgeoefend 
en er zijn matches en demonstraties. Premier Martens komt naar een tenniswedstrijd kijken. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 211

1985 1985-08-02 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Dominique Deruddere is bezig met 
de opnames voor de korte film 'Foggy Night'. Deze film, gebaseerd op het werk van Charles Bukowski, zal samen met andere 
bijdragen deel uitmaken van een internationale filmproductie. Beelden van de set in een kerk. 2. In een Parijse studio zijn Patrick 
Conrad en Henri Storck aan het werk aan hun film Permeke over Constant Permeke. Het Museum voor Moderne Kunsten in 
Oostende wordt nagebouwd als decor. Enkele van de acteurs worden voorgesteld. 3. De Rotary kiest Jerome Vervaeke als 
gouverneur van het Rotary district. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 221

1985 1985-08-16 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-overs. 1. De surfsport wordt steeds 
populairder. Er is te zien hoe een surfplank gemaakt wordt, van de technische kant tot het design. Uiteindelijk wordt de plank 
mee het water op genomen. 2. Bij het volksfeest in Melle wordt een nieuw Gents bier gepresenteerd. Het Artevelde bier is 
gemaakt door de Huyghe brouwerij. Het bier wordt getapt door de burgemeester. 3. De koninklijke Gentse schaakkring Ruy 
Lopez heeft het 7e internationale open schaaktoernooi georganiseerd. Er wordt ook gevierd dat de Gentse schaakkring 85 jaar 
bestaat. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 227

1985 1985-08-23 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. In de crypte van het Gravensteen 
wordt het tweede internationale kampioenschap pijproken gehouden. De deelnemers moeten de pijp stoppen, aandrukken en 
aansteken. Wie de pijp het langst brandend houdt, wint. Onder de deelnemers ook enkele vrouwen en zelfs een jongen van 13 
jaar. Uiteindelijk wint een echtpaar. 2. In Eksaarde organiseert het Boeren Syndikaat een internationale tractorenwedstrijd met 
landbouwtractors en specials. Het doel is een last over een zo groot mogelijke afstand te verplaatsen. Er zijn allerlei opvallende 
uitvoeringen tentoongesteld. 
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 226

1985 1985-08-30 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-overs. 1. Verslag van een badkuiprace. De 
Gentse duikersclub de Dolfijnen geeft een demonstratie van een reddingsoperatie. Er wordt gelanglauft op het water en allerlei 
soorten voertuigen en badkuipen gaan het water in, waaronder een tandem en een zweefvliegbadkuip. 2. Verslag van de Gentse 
feesten en wat er allemaal te zien en te doen is. De reportage begint op het Sint Jacobsplein, waar meerdere dingen te doen zijn. 
Er wordt een dagelijkse talkshow gehouden en er is een permanent schildersatelier. In de stad zijn er onder andere optredens 
van Drs. P, The Ramblers en de Lazy River Jazz Club. In het Vleeshuis kan er middeleeuws ontbeten worden en is er een 
tentoonstelling over de liederen van de industriële revolutie. De stroppendragers maken hun traditionele tocht door de stad. 3. 
In het Ottenstadion wordt het nieuwe voetbalseizoen geopend. Gent speelt tegen Brugge en wint. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 220

1985 1985-09-13 Nieuwsreportage over het ambacht van perkament maken. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. In Zwijnaarde 
wordt nog steeds op ambachtelijke wijze perkament gemaakt. Het proces wordt uitgelegd: van gevilde dierenhuiden tot 
perkament. De meneer doet aan miniatuur schilderen op perkament. Boekbinden. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 231

1985 1985-09-27 Nieuwsreportage over het Festival van Vlaanderen. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. Het Festival van 
Vlaanderen in 1985 werd ingezet met een Promotiecampagne aan de Belgische kust. Gentse bellenman ging naar Oostende om 
mensen aan te sporen de festivaltram te nemen. Jazzband op de tram bracht sfeer. Er is "Tattoo 1985". Er is het Feest tussen de 
twee bruggen, dat nieuw is. Bootleg people's groep. Eindigt met vuurwerk. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 229

1985 1985-10-11 Twee nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1985. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Inwijding 
nieuwe haven aan Zeebrugge. Dat was het hoogtepunt van de 14daagse Zeebrugge '85. Zeilschepen waren aanwezig. De Fanfare 
Belgische zeemacht. Er is bezoek van koning Boudewijn. Volgens de traditie wordt de ketting doorboren. 2. Bouwen van decors 
voor Vlaamse film, eerste Vlaamse kinderfilm: "De boot", van Jaco Van Dormael. Verdere opnames aan het zwin. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 228

1985 1985-10-25 Nieuwsreportage over garnaalvissen. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. Mee met een garnaalsloep vanuit 
Oostende. De "Seabird II" heeft 3 matrozen, het is een moderne vissersboot. Er wordt uitleg gegeven over de werking van de 
vissersboot. Vangst garnalen worden scheiden van vis. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 232

1985 1985-11-08 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Verslag van de openingsceremonie 
van het 12e Internationale Film Gebeuren in de Decascoop. Bekende gasten waren onder andere Karel Poma, Willy De Clercq, 
Trevor Howard en Jane Birkin. Ook waren er interviews met binnen- en buitenlandse filmmakers. 2. In de Sint-Pietersabdij wordt 
Europalia 85 geopend. Het thema is Spanje en de tentoonstelling gaat over Sint Jakob van Compostella. Bij de opening zijn onder 
andere premier Martens, cultuurschepen Brakke en de ambassadeur van Spanje aanwezig. 3. Volvo Europa is sinds 20 jaar 
gevestigd in de Gentse kanaalzone en dat wordt gevierd. Premier Martens geeft een toespraak en alle aanwezigen krijgen van 
Volvo een fototoestel. Ook wordt er een nieuwe vrachtwagen onthuld die volledig ontworpen en gefabriceerd is in Gent. Er is 
een afsluitend banket, verzorgd door John Bultinck. 4. In de gemeente Oostakker vindt de oogststoet plaats. Tegelijk is dit de 
afsluiting van de zomer. Allerlei bijzondere en grappige wagens passeren. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 233

1985 1985-11-22 Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1985. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Helihulp: vlug 
na een oproep kan de dokter de helikopter nemen. Er is geen last van verkeershinder en sneller ter plaatse. En er is mogelijkheid 
tot het bereiken van moeilijk bereikbare plaatsen. Een instantie wordt getoond van een hartinfarct aan de kust. Er wordt uitleg 
gegeven over welke uitrusting de dokters beschikken. 2. Linea is zowel een beurs als een tentoonstelling. Over design, 
kunstambacht en kunst. Collectie Europese architectuur uitgevoerd in legoblokjes staat tentoon in Gent. 1985 was een 
prestigieus jaar voor de stad Gent. 3. Synthetisch veld voor een hockeymatch. Samenstelling wordt uitgelegd. Gantoise is de 
trotse bezitter van zo'n veld. Het wordt ingespeeld met een internationale wedstrijd Frankrijk-België. De eindscore is: 1-1. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 230

1985 1985-12-04 Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1985. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Draaien van 
nieuwe Vlaamse film, "Paniekzaaiers". Voornaamste locaties waren Antwerpen en Knokke. Het is een soort vervolg op "Zware 
Jongens", maar niet geregisseerd door Robbe De Hert, maar door Patrik Le Bon. Paul Koeck schreef het script. Gaston en Leo 
spelen een komisch agentenduo. 2. Het toeristisch seizoen in Gent. De miljoenste bezoeker aan toeristische 
bezienswaardigheden was in de expositie "Santiago de Compostela, 1000 jaar Europese bedevaard" in sint-Pietersabdij. Zij werd 
verwelkomd, een dame uit het Antwerpse en kreeg geschenken van o. a. schepen van cultuur. 3. Kort na filmgebeuren mogen 
Michael Cimino en Mickey Rourke hun ster inlopen in de Decascoop. Zij stellen hun nieuwe film "The Year of the Dragon" voor. 
Er is een persdiner en een Q&A met het publiek. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 234

1985 1985-12-18 Vier nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1985. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Heer 
Vangyseghem, directeur van de gemeentelijke academie van Wetteren, leidde tentoonstelling Toon Bogaert 50 jaar in. Naast 
schilderen etst Bogaert ook. Het proces van etsen wordt uitgelegd. 2. Stedelijk zwembad "het strop" houdt voor de 7de keer in 
gans Vlaanderen de zwemweek. De doelstelling is de promotie tot zwemmen. Er wordt onder andere ludiek gezwommen. Tot 
slot is er een aperitief. 3. Persconferentie van 75 jaar scoutisme. Het ontstaan van de scouts wordt uitgelegd. De opening 
tentoonstelling, met Monsaert. 4. Tentoonstelling 'Santiago de Compostela' in Sint-Pietersabdij kende 90 duizend bezoekers. 
Prinses Paola en Prins Albert kwamen ook langs. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 235

1986 1986-01-01 Verslag van het Regionaal filmjournaal over de 6-Daagse van Gent, een wielerwedstrijd op de piste in het Kuipke. Volgens de 
commentator is de sport niet meer zo populair. Daarom is er rond het evenement ander vermaak ingepland om publiek te 
trekken. Er is de Nacht van de Hoop en een verkiezing van de Miss 6-Daagse. De schrijvende pers is aanwezig. Verder beelden 
van de wedstrijden en winnaars. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 236

1986 1986-01-15 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Een kijkje op de Brusselse 
Vroegmarkt. Hier verkopen boeren en telers groente, fruit, wild en zuivel aan kopers, waaronder restaurateurs. Deze nemen de 
producten vervolgens mee naar hun restaurant, waar ze tot maaltijden bereid worden voor hun klanten. 2. Het komische duo 
Gaston & Leo maakt hun opwachting op het stadhuis tijdens hun promotietour voor hun film 'De Paniekzaaiers'. 
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 237

1986 1986-01-29 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Er is een handelsovereenkomst 
afgesloten tussen Nicaragua en de Gentse haven, waardoor Gent nu de doorvoerhaven is van Nicaraguaanse producten, zoals 
koffie, katoen en tropische vruchten. De vice-president van Nicaragua is naar Gent gekomen. Speciale aandacht voor de 
Nicaraguaanse bananen en het laad- en losproces in de Gentse haven. 2. De ijspiste Kristalijn is geopend. De ervaren en 
onervaren schaatsers worden van elkaar gescheiden door een speciale ring voor snelle schaatsers. Ook aan de niet-schaatsers is 
gedacht: er is een café aanwezig. 3. De zeventigste verjaardag van Romain Deconick wordt gevierd met optredens van veel 
collega artiesten, waaronder Gaston & Leo. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 238

1986 1986-02-12 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. In Lokeren wordt een 
overzichtstentoonstelling met het werk van kunstenaar Roger Raveel geopend. Er zijn schilderijen, tekeningen en grafisch werk 
te zien van zijn beginperiode tot nu. Het werk 'Genesis', een prenten- en gedichtenboek waarin Hugo Claus de teksten schreef, 
wordt uitgelicht. Ook een kijkje in Raveels atelier in Machelen. 2. In de BNP Bank aan het Kouter wordt de Kunstkaart van Gent 
onthuld. Gemaakt met 600 luchtbeelden en gevelstudies, geeft de kaart een volledig overzicht van de stad. 3. In het stadhuis 
krijgt kunstenaar Dan Van Severen de 3-jaarlijkse Cultuurprijs van de stad Gent voor Plastische Kunst uitgereikt door 
cultuurschepen Brakke. 4. KerSint- en Nieuwjaarswensen

Regionaal 
filmjournaal, nr. 239

1986 1986-02-26 Reportage van het Regionaal filmjournaal over de Gentse Stedelijke Hotelschool. Een kijkje bij de school en haar leerlingen. Ze 
worden zowel opgeleid voor werk in de keuken als in de zaal. Er zijn beelden van de leerlingen aan het werk in de schoolkeuken 
en het schoolrestaurant. Zo kunnen ze wat ze in de schoolbanken leren meteen in de praktijk brengen. De opleiding duurt zes 
jaar, met de mogelijkheid om daarna 1 jaar specialisatie te doen. Tot slot beelden van het eindexamen dat bestaat uit een banket 
met genodigden. Leerlingen doen alles wat daarbij komt kijken, van cocktails shaken tot maaltijden bereiden. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 240

1986 1986-03-12 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. De Opera voor Vlaanderen in Gent 
komt met een uitvoering van Richard Wagners 'Lohengrin'. Beeldend kunstenaar Octave Landuyt heeft hiervoor de decors en het 
affiche gemaakt. Ook maakte hij een groot sculptuur voor op het podium en ontwierp hij de kostuums. De reportage laat 
Landuyt zien aan het werk en met zijn werk voor de opera. 2. Het gloednieuw gebouw van het Tandheelkundig Instituut wordt 
(op vrijdag 28 februari in Lede) plechtig ingewijd en toegevoegd aan het AZ complex. Het NTI heeft daarmee een hypermoderne 
infrastructuur met een super-efficiënte werking. Er wordt uitleg gegeven over alle nieuwe technieken. 3. Het borstbeeld van 
burgemeester Placide De Paepe wordt plechtig onthuld in het stadhuis. Na de toespraken, wordt de onthulling gedaan door 
Monsaert. 4. De 4de Gentse cultuur- & spektakelbeurs. Een tent werd opgeslagen op het Sint-Pietersplein om te dansen. 
Rondleidingen aan burgemeester en schepenen. Lokale artiesten boden er hun kunsten. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 241

1986 1986-03-26 Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1986. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Poppen van 
het kinderprogramma "Het Liegebeest" gemaakt door Jan Maillard. Hij heeft een zwak voor meer bizarre wezens. Ideeën schetst 
hij, en uit een kop klei boetseert hij vervolgens de schets. Met latex erop geverfd wordt het masker gemaakt. Vervolgens maakt 
hij een lichaam. Een optreden: hij zorgt voor het scenario, de choreografie en danst zelf in het grimmig sprookje. 2. Paola aan het 
stuur toen ze toekwam aan Halfvastenfoor aan de Sint-Pieters abdij, zij wordt verwelkomd door o. a. Monsaert. Er is een 
rondgang door de tentoonstelling antiquiteiten van de foor. 3. Enkele dagen na première van Paniekzaaiers, ging de film 
'Springen' van Jean-Pierre De Decker hier in première. Jo Röpcke verwelkomde Patrick Dewael als erespreker. Acteurs aan het 
publiek voorgesteld, waarna een receptie volgt als afsluiter. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 242

1986 1986-04-09 Twee nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1986. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Hugo 
Verheyen, dokter in de wiskunde, maakt speelse geometrische constructies, op basis van symmetriemeetkunde. Er wordt uitleg 
gegeven over zijn geometrische vormen. Van esthetische objecten tot meubels tot toepassing in de ruimtevaart. 2. Eenmalige 
stunt door John Massis: van de grond lichten van een auto met 4 inzittenden met zijn tanden. Massis deed het weer. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 243

1986 1986-04-23 Een reportage over het uiteengaan van de band TC Matic in 1986. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 
Wereldtournee met Simple Minds '85/'86. TC Matic, de eerste rockband op internationaal niveau, zijn samen op tournee. 
Beelden van Parijs, backstage. Enkele dagen later zet TC matic er een punt achter, om vage redenen. Beelden van hun 
afscheidsconcert. Arno brengt binnenkort zijn eerste soloalbum uit. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 244

1986 1986-05-07 Twee nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1986. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Enkele 
weken geleden was het Textirama voor de 29ste keer. Het is een jaarlijks vakbeurs voor vakmensen uit binnen en buitenland die 
er de nieuwste modetrends voorstellen. O. a. Huishoudlinnen en confectie komen er aan bod, alsook dames-, heren- en 
kinderkleren uit binnen en buitenland en hoeslakens en donsdekens. Voor elk wat wils. Daar zie je de stand van zaken in de 
lingeriesector. 'Made in Belgium' brengt nieuwe collectie. 2. De Fnac, Gents nieuwste culturele ontmoetingsplaats. Het is een 
trefpunt voor culturele evenementen. Er wordt op de gelijkvloers plaats geruimd voor fotografie, film, literatuur, muziek, en 
andere kunstuitingen. Een tentoonstelling van naaktfoto's van Ralph Gibson. In een apart auditorium kon men met kopstukken 
van filmmakers van 'Springen' praten. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 245

1986 1986-05-21 Een nieuwsreportage over restaurant Paul Bocuse in 1986. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 100 mensen die 
elkaar niet kennen spraken af om met zelfde vliegtuig naar Lyon te vliegen en daar goed te eten bij Paul Bocuse, een culinaire 
hoogstand. De aperitief en alle verschillende gangen worden getoond en uitgelegd. De werking van de keuken komt aan bod. Er 
is een eredienst als afsluiter. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 246

1986 1986-06-04 Vier nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1986. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. 70% heeft ooit 
bloed nodig. 5% geeft bloed. Het Rode Kruis promoot acties voor het bloed geven. Er worden transfusies bij studenten gedaan. 
Wordt uitgelegd wat de voordelen zijn en er wordt aangestuurd tot het geven van bloed. 2. Textirama: 'intimode' is een groep 
die in 1983 werd opgericht. Zij vertegenwoordigen het grootste deel van de export van Franse lingerie. Ze komen in Textirama 
hun reputatie versterken. Dit gaat door in het florariapaleis, waar een voorstelling lingerie wordt getoond. 3. Gentse academie 
voor schone kunsten ontving tijdje geleden de Canadese professor, Manco, die een tekende computer construeerde. Hij geeft 
een demonstratie en er zijn een workshop en een tentoonstelling met o. a. mammoet tekening. 4. Hoogbezoek van Peter Fonda 
op de Decascoop. Hij krijgt een ster in de foyer van de cinema. Hij schrijft een tekstje in het gastenboek. 
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 247

1986 1986-06-18 Een nieuwsreportage over de nieuwe Flanders Expo. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. De nieuwe Flanders 
expo is gepland voor 1987. Een maquette toont het ontwerp. Het moeten de grootste expo-hallen van Vlaanderen worden, 
48000 vierkante meter. Grote hoofdhal, 5 zij-hallen. Kostprijs: 1 miljard frank. De toegangswegen worden aangelegd en een 
parking voor 7000 wagens. Een paar honderd miljoen frank voor de wegenwerken. Er komt een tunnel onder de autostrade aan 
de Kortrijksesteenweg. Persgemeenschap. Flanders technology zal in de expo te zien zijn. De eerste steenlegging wordt gedaan 
door Martens en Geens. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 248

1986 1986-07-02 Een nieuwsreportage over het oude voetbalstadium in 1986. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. Freddy Chavez 
doet de aftrap van de laatste thuismatch in de oude tribune van AAGent. Zij spelen tegen Waregem. De Buffalos wonnen met 3-
1. Er komt een nieuwe tribune met nieuwe loges. Paar dagen later werd het stadium afgebroken. Op de brokstukken werd een 
brandoefening gehouden door het rode kruis. Mensen worden opgedaan als zijnde gewonden. Pompiers kwamen te hulp. De 
oefening leek net echt. Maar is het is oefening, geen demonstratie. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 249

1986 1986-07-16 Twee nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1986. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Wevelgem: 
dankzij een sterk beleid blijft de luchthaven van Wevelgem overeind, winst zonder staatstussenkomst. De hoofdactiviteit is de 
sportvliegerij. Er zijn nauwe controles dus het is een veilige luchthaven. Je kan brevet piloot behalen, het kost 200000 frank voor 
een volledige opleiding. Er gebeuren ook business trips door zakenmensen. Het zweefvliegen is goedkoper. 2. Tele-onthaal: 
Vrijwilligers zitten aan de telefoon om mensen die het moeilijk hebben op te vangen en te begeleiden. Vrijwilligers krijgen na 
selectie een goede begeleiding. Tele-onthaal ooSint-Vlaanderen in gent. Vorig jaar 13000 oproepen. 23 99 99

Regionaal 
filmjournaal, nr. 250

1986 1986-07-30 Twee nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1986. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Het 39ste 
filmfestival van Cannes. Cannes '86: naast het filmaanbod en het zonnige weer, een bijzondere veiligheid. Politie en 
medewerkers worden gemobiliseerd. Er zijn strikte controles voor iedereen. Het aantal vedettes is mager dit jaar. Vooral 
Amerikaanse, omdat er de laatste maanden in Europa veel terroristische aanslagen waren. 'Pirates' van Roman Polanski opent 
het filmfestival. Het is een gigantische superproductie. De piratenboot die speciaal voor de film gemaakt werd, staat aan de 
dokken van Cannes. Vele grote regisseurs namen deel aan de selectie: Claude Lelouch, Spielberg, Scorsese, Woody Allen, Roland 
Joffé. Charlton terras met veel zon. 2. 25 mei 86: SportaidPolitici komen samen op korenmarkt om in te spelen op de 
internationale actie Sportaid. Het doel is uitlokken van lokale initiatieven. Deze uitdaging: een estafetteloop van Gent naar 
Brussel. Dan is er een fietstocht aan de Blaarmeersen. Er is een duit in het zakje voor het goede doel. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 251

1986 1986-08-13 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. De schipper Eric Tabarly en het 
zeilschip Cote d'Or doen Gent aan. Daar worden ze opgewacht door het publiek en worden Tabarly en de bemanning op het 
stadhuis ontvangen om het gulden boek te ondertekenen. Daarna een verslag vanaf de zeilboot van een zeilwedstrijd in 
Engeland. Er wordt gezeild van Breskens naar Portsmouth en daarna naar Brighton. De Cote d'Or wint de wedstrijd. 2. De 
afdeling Binnenarchitectuur van het Stedelijk Hoger Architectuur Instituut De Bijloke houdt een jaarlijkse ontvangdag met de 
industrie. Op deze dag laten studenten hun werk zien aan potentieel toekomstige werkgevers. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 252

1986 1986-08-27 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Armand Vermeulen heeft een boek 
geschreven over de Leie en de rol van de rivier in de ontwikkeling van Vlaanderen, getiteld 'De Leie: Natuur en Cultuur. ' Het 
boek werd na een boottocht over de Leie gepresenteerd in kasteel Ooidonk. 2. In het Leiehuis filmt Lili Rademakers 'Dagboek van 
een oude gek'. Een dag op de set, waar actrice Beatie Edney wordt gefilmd terwijl ze tennist en ze grappen maakt met de crew. 
Er wordt informatie gegeven over de film en de productie. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 253

1986 1986-09-10 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Er komen steeds meer toeristen 
naar Gent. De infrastructuur hiervoor is verbeterd. De reportage laat enkele voorbeelden zien. Zo 'Gent in multivisie' is verhuisd 
van het Gravensteen naar de Lakenhalle waar het permanent vertoond wordt op een panoramisch scherm. In het centrum is het 
nieuwe Novotel geopend. Er wordt een kijkje in het hotel gegeven. Ook wordt er een nieuw twee-sterren hotel gebouwd bij de 
Kouter: Arcade Hotel. 2. Waar de nieuwe expohallen worden gebouwd, hebben Gentse archeologen wat vondsten gedaan. Op 
de plek is een nederzetting van 700 voor Christus ontdekt. De samenwerking tussen de archeologen en de Flanders Expo verliep 
goed. 3. Bij de Zenner Balletgroep kunnen 6 tot 20 jarige op hoog niveau balletlessen volgens. Beelden van een uitvoering in 
neoklassieke stijl. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 254

1986 1986-09-24 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. In de marge van Chambre d'Amis, 
vindt de tentoonstelling Initiatief '86 plaats. De officiële opening is in de Sint-Pietersabdij in aanwezigheid van onder andere 
premier Martens en burgemeester Monsaert. De BRT besteed aandacht aan deze langste culturele dag (21 juni) met een live 
uitzending van 8 uur. In het Museum voor Hedendaagse Kunst wordt ook Chambre d'Amis geopend. De reportage laat enkele 
werken zien. Aan het eind van de openingsdag is er een vuurwerkshow van vuurwerkkunstenaar Pierre Alain Hubert. 2. Lokaal 
voetbal nieuws: in het stadhuis ontvangt schepen van Sportzaken Noël Bouquet de ploeg Racing Gent omdat het team promotie 
heeft gemaakt in de competitie. Er zijn allerlei feestelijkheden. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 255

1986 1986-10-08 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Enkele jongeren hebben een 
exploratiereis georganiseerd ter financiële en materiële ondersteuning van de Toearegs in Mali. Ze gaan de spullen brengen met 
terreinwagens. Het Regionaal Filmjournaal was bij hun vertrek vanuit Gent. 2. De film Mascara wordt opgenomen in België. In 
deze internationale productie van regisseur Patrick Conrad spelen Charlotte Rampling, Michael Sarrazin en Derek de Lint. Een 
kijkje op de set. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 256

1986 1986-10-22 Reportage van het Regionaal Filmjournaal over de Gentse Feesten van 1986. De Korenmarkt werd door de tentoonstelling 
Chambre d'Amis een van de pleisterplaatsen van de feesten. Het Bal 1900 was een succes bij jong en oud. Enkele optredens 
worden uitgelicht, waaronder die van Raymond van het Groenewoud. De reportage laat zien dat de historische plaatsen en 
gebeurtenissen van Gent de inspiratie vormden voor veel activiteiten en optredens op de Gentse Feesten. De marktkramers 
wisten veel te verkopen op de 'Dag van de lege portemonnee' en er wordt stilgestaan bij de show van Dille. Tot slot een 
vuurwerkshow. 
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 257

1986 1986-11-05 Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1986. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Het festival 
van de Leie werd gehouden onder het motto "jonge musici hebben de zakenwereld veel te bieden". Rudolf Verten , de 
organisator, bracht muziek van een hoog niveau, op de mooiste plekjes van Vlaanderen. Het 'Leie-cruisen' viel in de smaak. 2. De 
Rijksuniversiteit, op initiatief van letteren- en wijsbegeerte wees ongewoon een eredoctoraat aan aan Ierse popzanger Bob 
Geldhof vanwege humanitaire verdiensten. Ontwikkelingshulp op korte termijn kan onmiddellijk levens redden, maar alleen op 
lange termijn kan het werkelijke probleem oplossen voor het hongerprobleem. Het is een taak voor de regering. 3. Belgische 
première van Nederlandse film 'Op hoop van zegen'. In Decascoop kregen de makers een ster. De Regisseur werd in de bloemen 
gezet. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 258

1986 1986-11-19 Een reportage over de 13de editie van het internationaal filmgebeuren van Vlaanderen in 1986. Actualiteitsbeelden vergezeld 
door een voice-over. De verschillende gasten zijn: Renée Soutendijk, Alexander Trauner, een van de belangrijkste 
filmdecorateurs, George Roy Hill, regisseur van The Sting. Het filmgebeuren profileert zich meer en meer als filmmuziek festival. 
De filmmarathon ging van start wanneer Verhofstad de filmlint doorknipte. Er zijn vele recepties en interviews met gasten 
waaronder Yoshida en Paul Leduc. Freek de jonge kwam zijn nieuwe film 'De KKK komediant' voorstellen. Anthony Perkins komt 
'Psycho 3' voorstellen, krijgt een ster, en feliciteerde iedereen met het onthaal. Paul Cox kreeg een prijs. Er waren meer dan 40 
duizend toeschouwers komen opdagen. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 259

1986 1986-12-03 Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1986. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Paul Debrule 
kwam in Gent het nieuwe Novotel openen. Hij werd ontvangen in Brussel waar hij het gulden boek tekende. Het nieuwe hotel 
staat op het Emile Braunplein, met een aangepaste, modernere architectuur tussen de historische gebouwen. Paul Debrule stond 
de pers te woord voor de officiële inhuldiging. Monsaert en Verhofstad waren aanwezig. 2. In het Sint-Baafs werd de beveiliging 
van het lam Gods officieel in werking gesteld. 3. Tijdens het jaarfeest van de solidariteit van het gezin: toneel "pak 'em Stanzi!" 
werd een daverend succes. Het nieuw ensemble van het raamtheater brengt een stuk met een moderne aanpak over de 
emancipatie van de vrouw. Een strijd tussen een man een een vrouw in een boksring. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 260

1986 1986-12-17 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Op kasteel Borluut wordt de 
bloemenshow Festiflora gehouden op initiatief van de Koninklijke Unie Belgische Floristen. In het kasteel en het park worden de 
voorbereidingen getroffen. Er zijn openingstoespraken en prominenten krijgen een rondleiding door de verschillende salons. 2. 
Koningin Fabiola bezoekt Sint-Martens-Latem waar ze wordt opgewacht door publiek en welkom geheten door gouverneur 
Herman Balthazar en burgemeester Bob van Hooland. De aanleiding voor haar bezoek is de retrospectieve Gustave de Smet in 
het De Smet Museum. Ze ontmoet de Raad van Bestuur van het Museum Dhondt-Dhaenens en Museum De Smet. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 261

1986 1986-12-31 Reportage van het Regionaal filmjournaal over de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit van Gent. Het 6e 
internationale symposium Massaspectrometrie wordt gehouden. Professor De Leenheer geeft een inleiding. Daarna volgt een 
bezoek aan de laboratoria. Hier wordt getoond waar de faculteit zich onder andere mee bezig houdt en hoe dit wordt 
uitgevoerd. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 262

1987 1987-01-14 Reportage van het Regionaal filmjournaal over mensen die zich bezighouden met poppen. Een kijkje in verschillende soorten 
poppenateliers. In het ene atelier worden kopieën vervaardigd van oude poppen met behulp van mallen. In een ander atelier 
worden poppen helemaal zelf geboetseerd. In het laatste atelier, Het Poppenhospitaal, worden beschadigde poppen 
gerestaureerd. Alle makers en geïnteresseerden konden terecht op de Poppenbeurs, waar de poppen en aanverwante 
voorwerpen zoals kleertjes te zien waren. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 263

1987 1987-01-28 Reportage van het Regionaal filmjournaal over de gerestaureerde Koninklijke Muntschouwburg in Brussel. Er waait een nieuwe 
wind door de schouwburg, getuige ook de programmatie. Verantwoordelijk voor de verandering is operadirecteur Gerard 
Mortier, een Gentenaar. Hij wordt in Gent gehuldigd voor zijn prestaties. Er wordt een kijkje gegeven in de nieuwe schouwburg 
en de restauraties die het onderging worden getoond. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 264

1987 1987-02-11 Vier nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1987. 1. Een infoavond over de verschillende takken van de 
gevechtssporten, met o. a. judo, karate, kung-fu en kick-boxing. Standjes met literatuur en wapens. Demonstraties van o. a. 
taekwondo, tai-chi. 2. Kunstenaar Robert Hebrecht minder bekend. Zijn vrienden stichten Robert Hebrecht nv. werd aan de pers 
voorgesteld. Muziekvoorstelling van zijn muziek in het stadhuis van Oudenaarde. 3. De miljoenste bezoeker werd gegroet in Sint-
Baafs, een historicus uit Franse stad Tours. In ruimte van Lam Gods. Familiefoto. 4. 2de nacht van de Gentenaar: een nacht vol 
retro. Interviews met Godefroot, Vansteenberghe en Mercx. Er was een quiz over wielrenner en politieke nabeschouwing. Er 
waren veel gasten, variété en retromuziek, een nacht voor en door Gentenaars. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 265

1987 1987-02-25 Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1987. 1. Naar aanleiding van 150 jaar provincie werden de deuren wijd 
opengegooid voor het publiek. Academische zitting: Balthazar schetst een beeld van de werking van de provincie, vroeger en nu. 
De tentoonstelling grijpt de aandacht van de jeugd waardoor het ouderwets imago werd opgepoetst. Er was een rondgang in de 
kantoren. 2. Het bejaardenverblijf 't Woonerf werd officieel geopend. Willy Verhelst verwelkomt de gasten, er zijn officiële 
toespraken. Het klassieke lint wordt doorgeknipt. Het is anders dan een klassiek tehuis. Het erf kadert een renovatieproject dat 
17de, 18de en 19de eeuwse woningen ombouwt tot een leefbaar geheel. 3. Vervolg op reportage over Flanders Expo (Regionaal 
filmjournaal 247). De Flanders Expo krijgt vorm. Men werkt goed voort aan de gebouwen en de aansluiting met de E40 en E17. Er 
wordt gezorgd voor zo min mogelijke storing van het verkeer. De tunnel ligt klaar voor wagens. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 266

1987 1987-03-11 Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1987. 1. Een algemeen verzoek. Uit de oude doos: een verborgen camera 
van 10 jaar terug. Hoe hulpvaardig is de gemiddelde Vlaming' Er wordt een lintmeter vastgebonden aan een paaltje en om de 
hoek wordt er gevraagd aan een passant de meter vast te houden om te meten, de "vakman" gaat om de hoek. Men wacht en 
ziet hoe lang de passant dit volhoudt. 2. Iedere première word ingehaald met Hollywoodiaanse schijnwerpers. De eerste avant 
première in 1987 is 'Skin'. Marcel van Tilt is aanwezig. Hij verwelkomde de vertegenwoordigers van het ministerie en collega's uit 
de filmwereld. De filmmakers worden voorgesteld aan het publiek. 
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 267

1987 1987-03-25 Twee nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1987. 1. Het Pand van Onderbergen is een gewezen 
Dominicanenklooster. Het werd volledig gerestaureerd en er zijn tentoonstellingsruimtes, restaurants, vergaderzalen en een 
Vlaams perscentrum. Het dienstencentrum van journalisten werd geopend. Men moet betogende studenten tegenhouden met 
man en macht. De studenten hielden uiteindelijk een toespraak, maar de pers had er geen oor naar. Er was een rondleiding. Er 
zijn moderne communicatiemiddelen. Een feestelijke drink besloot de avond. 2. Een nieuw kunstgalerij op het Sint-Pietersplein: 
galerie Stenbock-Fermor. Het biedt de mogelijkheid tot het voorstellen aan het publiek van hoogtepunten in moderne kunst. 
Jean Miotte stelt er nu tentoon, die brengt abstracte kunst. 3. Algemeen verzoek: verborgen camera's van 10 jaar terug. Wat 
doet de gemiddelde Belg als hij geld vindt' Er is een geldbriefje vastgeplakt aan een steen die los op de grond ligt. Men probeert 
het briefje los te peuteren. De laatste persoon neemt de ganse steen mee. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 268

1987 1987-04-08 Twee nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1987. 1. Zwart-wit beelden van Gent in 1977. Terugblik op 10 jaar ervoor. 
Hugo Claus met zijn toneelstuk Suiker. 5de Gentse verblijfplaats. Burgemeester werkt mee aan planten boom. Beelden van bouw 
van appartementsgebouwen aan groene vallei. Verhuis van de redactie van de krant, de Gentenaar-het nieuwsblad. Van 
Savaanstraat Naar de Vlaanderenstraat. Majestic ging open als eerste duplex cinema in Gent. Er wordt een demonstratie 
gegeven van de moderne apparatuur. Ook Calypso ging open met 3 zalen in één complex. 2. Steven Desmet, voorzitter van 
Gentse sportraad, uitreiking beste sportverdienste anno 1986. Chris Baart ontvangt trofee van burgemeester Monsaert. Klokke 
Roeland werd gezongen. 3. Monsaert organiseert club ten voordele van artsen zonder grenzen. Bekende en minder bekende 
artiesten tekenden en krabbelden op affiches. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 269

1987 1987-04-22 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. De Vlaamse film Crazy Love van 
Dominique Deruddere is gebaseerd op de verhalen van Charles Bukowski. Er wordt een kijkje genomen op de set, waar een 
scene in een kerk wordt gedraaid. 2. Een tien jaar oud verborgen camera segment in de stijl van een stille zwart-wit film. 
Verschillende situaties zijn te zien waarbij de deelnemers zich niet bewust zijn van de camera. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 270

1987 1987-05-06 Reportage van het Regionaal filmjournaal over hoe het Regionaal filmjournaal gemaakt wordt, van begin tot eind. In het 
Communicatiehuis, waar Daska-films gevestigd is, komen elke dag veel uitnodigingen binnen voor reportages. Deze worden 
zorgvuldig geselecteerd. Er wordt een planning gemaakt en opdrachten uitbesteed. Freelance cameramannen gaan er op uit om 
reportages op te nemen. Afhankelijk van de reportage gaat er een assistent mee of wordt er ook geluid opgenomen. Terug in het 
Communicatiehuis wordt de film uit de camera gehaald en naar het laboratorium gebracht. Daar wordt de film ontwikkeld en 
een werk- of rushkopie gemaakt. In het Communicatiehuis wordt de film vervolgens gecontroleerd, bewerkt en gemonteerd. In 
de studio wordt de stemopname gemaakt voor de voice-over. Vervolgens wordt er een projectiekopie gemaakt, die wordt 
afgeleverd bij de bioscopen en vertoond. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 271

1987 1987-05-20 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. De Poolse Jan Owczarczak is de 
uitbater van de kleine buurtbioscoop Ritz in Ertvelde. Hier vertoond hij drie keer per week films die hij zelf zorgvuldig uitkiest. In 
een interview verteld meneer Jan (zoals hij genoemd wordt) over zijn bioscoop. Ook beelden van een normale avond in de 
bioscoop: meneer Jan begroet iedereen aan de deur, bezoekers kopen kaartjes bij mevrouw Owczarczak, meneer Jan werkt in de 
projectiecabine en in de pauze gaat men naar het naastgelegen café. 2. 'Gent HiFi' wordt geopend door burgemeester Monsaert. 
In de tentoonstelling is allerlei moderne hifi apparatuur te zien en de nieuwste evoluties op het gebied van hifi. Kwaliteitsmerken 
zijn vertegenwoordigd, maar ook de nieuwste technologieën. 3. De tentoonstelling 'Ons Groen, Onze Toekomst' wordt geopend 
door burgemeester Monsaert in het kader van het Europese jaar van het Leefmilieu. 4. In de Decascoop gaat de film 'Crazy Love' 
van Dominique Deruddere en gebaseerd op het werk van Charles Bukowski in première. Producent Erwin Provoost houdt de 
openingstoespraak en na de vertoning is er een receptie met allerlei bekende gezichten. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 272

1987 1987-06-03 Reportage van het Regionaal filmjournaal over theater Taptoe en de kindermusical Reggae Peggy. Naar voorbeeld van The 
Muppets werd deze musical door Freek Neirynck geregisseerd met muziek van Herman Elegant. Beelden van de voorstelling. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 273

1987 1987-06-17 Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1987. 1. Jules Vanhecke, de mollenvanger van Lovendegem, zorgt voor de 
oplossing tegen molshopen. Hij spoort gangen op en weet of ze bewoond zijn of niet. Hij plaatst een zelfgemaakte val en 
gebruikt een oude techniek. De gemiddelde vangst: 2000 per jaar. Hij is de laatste in zijn soort. Er worden krantenartikels over 
hem getoond. 2. Pernot, voorzitter van intercommunale, en Pede, onthullen de eerste steen van het ooSint-Vlaams 
crematorium. Dit komt op het oude vliegveld van Lochristi. Men is bezig met de bouw en hopelijk is het in 15 maand klaar. 3. 
Deborah Shelton, uit de reeks Dallas, is op bezoek in België voor een promotietournee. Naast officiële verplichtingen, première 
van 'Hunk', wil ze Belgische specialiteiten leren kennen. In Gent bezocht ze een praline bedrijf. Het is allemaal handwerk, en ze 
wou zelf pralines vullen. Ze gaf handtekeningen. Er waren een heildrink en een familiefoto als afsluiters. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 274

1987 1987-07-01 Een reportage over een Belgische rafting wedstrijd in 1987. De Amblève in Remouchamps is een wildwater rivier in België waar 
de eerste Belgische rafting wedstrijd gehouden werd. Wildwater afdaling gebeurt in ploegverband. Het lage waterpeil is goed 
voor beginners. Er zijn beelden van rafters die roepen en samenwerken om af te dalen. Een Gents rafting team doet mee. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 275

1987 1987-07-15 Een reportage over een Balegemse jeneverstokerij in 1987. In Balegem, 18km buiten Gent, een van de weinige overgebleven 
landbouw stokerijtjes van het land. Eigen verbouw van graan wordt tot jenever verstookt. Het is bekend om zijn krachtige, niet 
agressieve graansmaak. Graan wordt gemalen voor de stookbeurt van de dag erna. Het gistingsproces en destillatie wordt 
uiteengezet, alsook de bepaling van het alcoholgehalte. Het rijpen gebeurt in eiken houten vaten. Dan is er nog de versneden en 
botteling. Tot slot wordt het eindproduct geproefd. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 276

1987 1987-07-29 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Met een troependefilé neemt de 
Rijkswacht Oost- en West-Vlaanderen afscheid van kolonel Lambilotte. Het bevel wordt overgedragen aan kolonel De Koning. 
Lambilotte geeft een afscheidsrede en neemt van iedereen persoonlijk afscheid. 2. Ook kinderkapsels volgen de mode. Bij een 
kapseldemonstratie worden de nieuwste trends getoond. Een van de trends is het laten uitknippen van een woord in het haar. 
Bij iemand wordt een Ceasar-kroon in het haar geknipt. 
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 277

1987 1987-08-12 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. In de Flanders Expo kunnen 
mensen de gezichten achter de BRT stemmen leren kennen. Allerlei presentatoren zijn aanwezig en doen wat ze normaal op de 
radio doen, nu voor een publiek. 2. Will Tura heeft een nieuwe plaat gemaakt: Ouvertura. Hiervoor werkte hij samen met het 
London Symphonic Orchestra. De muziek werk gecomponeerd door Tura zelf en door Robert Groslot georchestreerd. Er is een 
premièreconcert. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 278

1987 1987-08-26 Reportage van het Regionaal filmjournaal over banketbakkerij Damme. Het is de eerste en enige patissier van Vlaanderen die is 
opgenomen in het Relais Dessert International. Een kijkje achter de schermen in het atelier, waar iedereen een specifieke taak 
heeft. Er worden verschillende producten, allemaal met de hand en met verse grondstoffen gemaakt: taarten, brood, koeken, 
pralines, roomijs en sorbets. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 280

1987 1987-09-09 Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1986. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Enkele dagen 
voor de opening van Flanders Technology werd de verkeerswisselaar die de beurs met de autosnelwegen verbindt ingehuldigd in 
het bijzijn van prominenten. Min van openbare werken knipte het lint door. Koers naar het beursgebouw. Voorzitter Guido 
Dewilde verwelkomde voorzitter van de Vlaamse regering Gaston geens, die een geschenk kreeg. Een glas werd geheven voor 
het expo gebouw dat Geens bestempelde als symbool voor de durf van Vlaanderen als antwoord op de internationale uitdaging. 
2. Het museum van hedendaagse kunsten pakte uit met een niet alledaagse expositie: "Leo Copers Marc Maet Guy Rombouts 
naar São Paulo". De kunstenaars zijn zelf aanwezig op de persconferentie. Eregast is Christo, bekend om zijn inpak praktijken, 
zoals een brug in Parijs. In 1983 realiseerde hij "surrounded islands", ingepakte eilandjes aan Miami. De expositie toont de 
evolutie van het project van 1980 tot 1983. Plannen, maquettes, dia en film. Fluoricerende roze kleur sloot aan bij de tropische 
vegetatie. De baai deed christo denken aan een schilderij waarop hij penseelstreken wou trekken. Op zoek naar het bijzonder 
schone van het tijdelijke. Tegelijk wordt recent werk van 3 Vlaamse kunstenaars getoond die Vlaanderen zullen 
vertegenwoordigen op de biënnale van Sao Polo. Marc maet hoort binnen Vlaamse picturale traditie. In MSK liep een 
tentoonstelling over James Ensor. 3. Burgemeester Monsaert knipt het lint, monseigneur van Metegem zegende, mevr Kreps 
doopte de nieuwe "golden river", een pendelboot voor verbinding centrum en Flanders expo. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 279

1987 1987-09-09 Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1987. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. In Brussel ging 
de Vlaamse film Mascara in avant-première voor de wereld. Karel Poma, Frans Rademakers, Jef Geraerts, Herman Balthazar 
werden uitgenodigd. Acteurs en actrices waaronder Charlotte Rampling waren aanwezig. De producent bedankte alle 
medewerkers. Voor de regisseur werd geapplaudisseerd. De film werd geselecteerd voor Cannes. 2. De eerste uitgave van het 
squash toernooi. De nr 3 speelde tegen nr 13 van de wereld. Dan Caroff won. 3. Rock 'n blues kroegentocht werd voor het eerst 
georganiseerd. Het lokt voornamelijk een jonger en studentenpubliek. Door steun van overheid, stad en sponsors was de 
happening gratis. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 281

1987 1987-10-07 Reportage van het Regionaal filmjournaal over de derde Flanders Technology International beurs. Deze editie trok 180. 000 
bezoekers. De expositie werd officieus geopend door burgemeester Monsaert. De genodigden konden een eerste blik werpen op 
de tentoonstelling. Er waren bands aanwezig en shows met onder andere robots. Bij de officiële opening waren Koning 
Boudewijn en premier Martens aanwezig. Grootse publiekstrekker was het Space Center, dat werd geopend door Prins Albert. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 282

1987 1987-10-21 Reportage van het Regionaal filmjournaal over de film 'Hector' van Stijn Coninx met in de hoofdrol Urbanus. Het Regionaal 
filmjournaal is samen met de BRT te gast op de set. Er wordt verteld over het verhaal en de productie. Die dag worden er scenes 
opgenomen met Urbanus en kindacteurs in een weeshuis. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 284

1987 1987-11-04 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Reportage over de Gentse Feesten, 
die dit jaar geteisterd werden door slecht weer. Desondanks was er genoeg te beleven. Er waren onder andere het 
middeleeuwse ontbijt, geleide stadswandelingen, een muziek en theatervloot, de paardentram, straattheater. 
poppenkastspelers, braderieën en nog meer andere activiteiten. 2. De Chopin stichting verwelkomde koningin Fabiola voor een 
voorstelling. Laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijden traden op als solisten in werk van Chopin en Tsjaikovski. Na afloop 
werden de ere-genodigden en solisten voorgesteld aan koningin Fabiola. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 285

1987 1987-11-18 Reportage van het Regionaal filmjournaal over het Groot Chinees Staatscircus. Het is de eerste keer dat het circus naar de 
Benelux komt. In het circus ligt de nadruk op de perfectie en elegantie van de lichaamsbeheersing. Enkele onderdelen van het 
programma worden getoond. Er zijn bijvoorbeeld springplankacrobaten, mastacrobaten en acrobaten die roterende bordjes 
hooghouden terwijl ze allerlei bewegingen maken. 
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 
287A

1987 1987-12-02 Het eerste deel van de nieuwsreportage over het 14de Internationaal Filmgebeuren van Vlaanderen in 1987. Actualiteitsbeelden 
vergezeld door een voice-over. Veel regen, en toch veel volk. Het groot festivalorkest van het koninklijk muziekconcevatorium 
van Gent zette onder leiding van Marc Mathijs de openingsavond in met een grandioos filmmuziek concert. Jo Röpke leidt het 
festival in live op BRT vanuit de zaal. Jacques Dubrulle verwelkomde heel wat gasten: Sylvia Millecam, Nicole Van Goethem, Jos 
Van der linde. Patrick Dewael gaf de gelegenheidstoespraak. Tijdens de voorstelling van The Untouchables bereidde patissier 
Damme het buffet voor in de receptiezaal. Eregast voor The Untouchables was Andy Garcia en mocht als eerste proeven. De BRT 
had de receptie ingericht als televisiestudio van waaruit de rechtstreekse uitzending werd verder gezet met onder andere Saul 
Chaplin, 3-voudig Oscar winnaar. Stapels filmdozen vanuit de hele wereld worden aan en afgevoerd. Computers helpen met de 
organisatie, en de aan en afvoer van gasten is een aparte klus van het festival. Auto's worden ingezet voor de filmvedettes en 
minibusjes zorgen voor betere verbinding tussen hotels en cinema's. Bij elke filmvoorstelling worden de gasten voorgesteld. Coca-
cola was sponsor en stelde een dubbeldekker(bus) ter beschikking voor de filmgasten. John Irvin. Koninklijke opera, George 
Delrue voorzag stomme film Casanova van een nieuwe muziekscore die hijzelf dirigeerde in de Gentse opera. In de Decascoop 
presenteerde regisseur Nouchka Van Brakel haar nieuwste film "Een maand later". Regisseur Stijn Coninx, Urbanus en Sylvia 
Millecam lokten veel volk toen ze hun film Hector kwamen voorstellen. Minister De Croo en Minister van staat Claes, waren 
aanwezig op de première. Mariön Hansel stelde haar film Les noces barabares voor. De eerste dag werd besloten met de nacht 
van de film, in Flanders Expo. Nicole Van goethem en Mariön Hansel kregen beide de Josef Plateau prijs voor de beste Belgische 
film in het buitenland. Michael Kidd bekroon Van goethem ook nog voor haar kortfilm. Herman De Croo overhandigde aan Josse 
De Pauw de prijs voor de beste mannelijke vertolking in Crazy Love. Charlotte Rampling overhandigde aan Dominique Deruddere 
de prijs voor de beste Belgische film '86-'87. De producent van Crazy Love kreeg de panorama lezersprijs. Het dansen werd 
ingezet: Charlotte Rampling met minister De Croo, en Melanie Griffith met premier Martens. Het buffet werd geopend, heel wat 
gasten waren afgezakt naar deze nacht: Herbert Flack, regisseur Patrick Conrad, John Irvin, Samuel Fuller en Sammy Chang. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 
287B

1987 1987-12-16 Het tweede deel van de nieuwsreportage over het 14de Internationaal Filmgebeuren van Vlaanderen in 1987. 
Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. Actrice Melanie Griffith uit 'Body Double' was één van de eregasten van het 
internationaal filmgebeuren Gent. Ze was te gast op de derde nacht van de film. 20 lezers van de Gentenaar mochten haar 
ontmoeten. Enkele journalisten hadden een afspraak met haar in de Shamrock, een relais & chateau in Ronse, voor een 
interview over haar nieuwste rol in een film met Robert Redford. Het Filmplateau ontving regisseur John Irvin en de twee 
hoofdacteurs uit Hamburger Hill. 4 regisseurs van de Russische delegatie kwamen naar Gent. Ook George Delrue was één van de 
Plateau-gasten. In de coulissen maakte Luc Monsaert van alle vedettes een herinneringsportret. Wim Mertens werd aan het 
publiek voorgesteld bij The Belly of an Architect, een Engelse film in competitie waarvoor hij de muziek schreef. De Gentse 
brandweer trok vrijwillig uit voor de film Roxanne met Steve Martin. De unieke Roxanne-neuzen gingen als warme broodjes van 
de hand. Federal Express, die de in- en uitvoer van de filmkopieën verzorgde, organiseerde een leuke avond voor het aanwezige 
publiek. Europalia voorzitter Paul Van Den Bussche was er voor de opening van de Oostenrijkse filmsessie. Ennio Morricone gaf 
een concert in het sportpaleis. Mel Brooks kwam ook naar Gent afgezakt, werd op het stadhuis ontvangen. Hij ondertekende het 
gulden boek, en een persconferentie waar ook Anne Bancroft aanwezig was. In Decascoop werd hij opgewacht voor de 
inhuldiging van de ster. Saul Chaplin maakte uitslag van de competitie bekend. De slotfilm was Spaceballs. Mevr. Martens gaf 
Mel Brooks de medaille van de Leopoldsorde. Hij dirigeerde plots zelf het orkest. Besloten met filmfuif in space-stijl in Holiday 
Inn. Volgende ochtend namen de organisatoren en pers afscheid van Mel Brooks. Meer dan 46 duizend bezoekers. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 289

1987 1987-12-30 Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1987. 1. Opening LNG-Terminal Zeebrugge. Op 12 oktober 1987 werd de 
methaanterminal van Zeebrugge officieel ingehuldigd. De academische plechtigheid vond plaats in het casino in Knokke, in 
aanwezigheid van o. a. minister Martens en meerdere prominente politici. Er was een grote opkomst. De heer Vanesten wees op 
het economisch belang van de terminal, regionaal en nationaal. Jacques Van Der Schuren legde de nadruk op de technologische 
topprestaties. De klemtoon op spitstechnologische ervaring, en het is positief voor de economie. De gedenkplaat van België als 
draaischijf voor de Europese aardgas bevoorrading werd onthuld. De heer Martens gaf de opdracht om de losarmen te 
ontkoppelen en gaf de gelegenheid om de indrukwekkendheid van de terminal te ontdekken. Er zijn gunstige vooruitzichten voor 
energiebevoorrading voor België. 2. In het auditorium van Fnack Gent werd nieuwe fototentoonstelling geopend door schepen 
van sociale zaken Bauwens. Onderwerp: ellende in de derde wereld. Een initiatief van artsen zonder grenzen. 3. Een eerste 
huwelijks infodag in Holiday Inn. Huwelijkswagens, bruidsjaponnen en servies en bestek waren er te bezichtigen. Schepen 
Mortier war aanwezig. Een model naar wens werd uitgetekend. Na het uitkiezen van het gelegenheidsdrukwerk kon men bij de 
juwelier terecht voor de verlovingsringen en andere juwelen. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 288

1988 1988-01-13 Reportage van het Regionaal filmjournaal over het Gentse theatergezelschap Hoste Sabatinni. Het derde Internationaal 
Pantomime Festival wordt gehouden. Twee voorstellingen worden uitgelicht: 'Laura', gebaseerd op het stuk 'Glazen Speelgoed' 
van Tennessee Williams, een combinatie van dramatiek, mime en beweging en 'Coup de foudre', een eenmansspel met maskers. 
Ook aandacht voor de mimeacademie van het gezelschap, waar wordt lesgegeven in verschillende stijlen. Aan het eind van de 
opleiding is er een stage bij het gezelschap. Er wordt gerepeteerd voor het stuk 'Masker van de Stilte'. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 290

1988 1988-01-27 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. De film 'Honneponnetje' van Ruud 
van Hemert wordt opgenomen. Nada van Nie speelt de hoofdrol. Er wordt verteld over het verhaal en er zijn beelden van de set, 
waar een scene in het klooster wordt opgenomen. 2. Bij het Atomium wordt in aanwezigheid van prominenten de eerste steen 
gelegd voor het Bruparck. Het moet het sociaal en familiaal toerisme een nieuw elan geven. Een van de attracties zal het 
bioscoopcomplex Kinepolis zijn. 
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 292

1988 1988-02-10 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. De tentoonstelling 'Vlaamse 
Wandtapijten' in de Sint-Pietersabdij is tot stand gekomen door de samenwerking tussen het Poolse Ministerie van Cultuur, het 
Gentse stadsbestuur en de Chopin stichting. Enkele van de tentoongestelde wandtapijten, oorspronkelijk uit Brussel afkomstig, 
zijn overgebracht uit Krakau. De Vlaamse wandtapijten zijn de meest volwaardige uitdrukking van de Vlaamse Renaissancekunst. 
Beelden van het vakkundig uitpakken en ophangen van de wandtapijten. 2. De VTB VAB opent nieuwe kantoren. De bedoeling is 
dat het ontmoetingscentra worden voor leden en klanten, waar naast reisinformatie ook informatie over culturele activiteiten 
gevonden kan worden. 3. De jaarlijkse promotiecampagne Oost-Vlaanderen Sportief wordt door gouverneur Balthazar 
voorgesteld aan de pers. De campagne moet sport promotionele activiteiten lanceren. Ook worden er promotiematerialen 
gepresenteerd. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 286

1988 1988-02-24 Reportage van het Regionaal filmjournaal over het kampioenschap aangespannen rijden in de Belse bossen. Paarden met 
koetsen moeten door allerlei hindernissen manoeuvreren, waaronder een vijver en een hindernispiste. Er zijn zowel koetsen met 
pony's als met paarden. Beelden van de verschillende teams die de route afleggen. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 293

1988 1988-03-09 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Reportage over allerlei zaken 
rondom filmexploitatie in bioscopen. Er wordt uitgelegd wat er allemaal bij komt kijken om een film in de bioscoop te laten 
draaien. Bioscoopeigenaren gaan wekelijks naar Brussel om films te contracteren bij de grote Amerikaanse filmhuizen. Daarnaast 
worden nieuwe kopieën en promotiemateriaal opgehaald. Vervolgens wordt getoond hoe een film in de bioscoop wordt 
afgespeeld en hoe verschillende promotiematerialen worden ingezet om de films te promoten. 2. Het businesscentrum Dalinea 
in Sint-Denijs-Westrem wordt ingehuldigd. Het zal worden gebruikt als kantoor en winkelruimte. Er zijn allerlei genodigden en 
burgemeester Monsaert houdt een toespraak. 3. Restaurant Skala in Sint-Amandsberg heeft kunstenaars ingeschakeld om de 
ruimte in een nieuw kleedje te steken. Ze hebben allerlei fresco's op de muur geschilderd. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 295

1988 1988-03-23 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. De Gentse studenten van de 
rechtenfaculteit halen een studentengrap uit. De grap draait om de zogenaamde zoon van een oliesjeik die in Gent zijn zus komt 
inschrijven op de Stedelijke Middenschool. Hij wordt ontvangen op het stadhuis en rondgeleid op de school, waar niemand weet 
dat het om een grap gaat. Ook houden de studenten een bierverkiezing waar de bieren natuurlijk uitgebreid geproefd moeten 
worden om het beste bier uit te kiezen. 2. Professor Gijsbrecht en rector De Meyer leiden op de Rijksuniversiteit Gent een vrije 
cursus in die het filmmedium behandeld in een ruimte context. De eerste gastdocent en tegelijk sponsor is Jean Daskalides. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 296

1988 1988-04-06 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Er wordt een internationale 
sledehondenwedstrijd gehouden. 60 sledes uit België en het buitenland doen mee. Speciale aandacht voor 'musher' Christian de 
Grave en de voorbereiding van zijn slede. Beelden van de Grave en andere sledes die zich door het sneeuwlandschap 
voortbewegen. 2. In Kruishoutem is een privé helikopterhaven geopend. Deze zal gebruikt worden door zakenlui, maar is ook 
geschikt voor koerier- en hulpdiensten. Er zijn allerlei genodigden, waaronder Jean Pede, voorzitter van de Vlaamse Raad. 3. Op 
de Rijksuniversiteit Gent worden volgens jaarlijks traditie de eredoctoraten uitgereikt. Zes professoren krijgen een eredoctoraat 
uitgereikt, waaronder Robert Badinter die bijdroeg aan de afschaffing van de doodstraf in Frankrijk. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 294

1988 1988-04-20 Een nieuwsreportage over Paardenrennen in 1988. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. Niet alleen voor de 
gokkers gaat het ligt er veel geld op het spel, maar voor de eigenaars van de paarden zitten er ook veel belangen aan vast. 
Gokken op paarden wint aan populariteit. Een blik achter de schermen van de stoeterij. Iedere ren brengt ongeveer 120000 frank 
op. Een merrie wordt onderzocht. 314 dagen draagt een merrie. 14 dagen voor de geboorte wordt de merrie naar de 
paardenrennen gebracht voor immuniteit op te bouwen. 9 Dagen na de geboorte worden ze gedekt. Ze worden veterinair 
gevolgd. Per jaar 40-tal jaarlingen opgebracht. Bij de trainers worden ze opgeleid voor een dikwijls roemrijke carrière. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 303

1988 1988-05-04 Een nieuwsreportage over de paasfoor in Kortrijk in 1988. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. De paasfoor werd 
met toeters en bellen geopend in Kortrijk. Met zijn 140 attracties is deze foor, naast die van Antwerpen en Luik, de grootste van 
het land. Traditionele kramen blijven aanwezig en het is nog steeds een welgekomen uitlaatklep. Er zijn o. a. de glijbanen, de 
splash en het reuzenrad. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 304

1988 1988-05-18 Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1988. 1. 20 jaar taptoe. In 1968 stichtte Luc Debruycker Taptoe in het huis 
van zijn grootouders in de Brugse poort. Debruycker zelf komt aan het woord: "op dat moment waren voornamelijk traditionele 
poppentheaters in Vlaanderen aan het werk en ik vond niet dat er nog een bij moest komen. Ondanks mijn jeugdige leeftijd had 
in toch al heel wat studiereizen achter de rug in diverse buitenlandse theatertjes. Ik kwam daar in de van van de geësthetiseerde 
vorm van de marionet. Toen 5 jaar later Freek Neirynck tot de groep toetrad. . . zijn we ons gaan toespitsen op de menging van 
acteurs en figuren. " Er wordt een fragment over Rubens getoond, gevolgd door een deskundige toelichting van de 
vakkundigheid. Een fragment uit Karel en Elegast volgt. Zerken met handpoppen, staafpoppen, objecten, maskers, figuren. 
Experimenten toetsen zij op internationale festivals. 2. In de 'happy tennis club' in Waregem werd de affiche voorgesteld van het 
bekende radioprogramma "een geval apart" dat op 35 lokale radio's te beluisteren is. Het programma wordt uiteengezet en de 
sponsors bedankt. Octaaf Landuyt ontwierp de affiche. 'Eenzame hartenbureau' is een programma waarin contactadvertenties 
kunnen geplaatst worden. Voordragen van enkele gedichten. 3. 11 april bracht de delegatie van de Chinese havenstad een 
tegenbezoek aan Gent. Er werd een bespreking gevoerd op het vlak van geneeskunde, economie, de haven en cultuur. Na afloop 
werden de resultaten op het stadhuis meegedeeld. Stagiairs en informatie uitwisselen, handelsrelaties uitbouwen, investeren via 
joint ventures, en een cultureel uitwisselingsprogramma samenstellen. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 302

1988 1988-06-01 Regionaal filmjournaal over bronsgieterij Narga in Oudenaarde. Hier worden borstbeelden gegoten in brons volgens de 
zandgiettechniek. Het hele proces wordt getoond, van het modelleren van een versie van klei, naar het gieten in gips, het 
trekken van een positief resultaat en vervolgens een negatieve vorm waarin zand wordt aangestampt, tot het bakken en brons 
gieten. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 301

1988 1988-06-15 Reportage van het Regionaal filmjournaal over limousines. Er wordt getoond hoe bij autobedrijf Ronny Schoutteet limousines 
worden gemaakt van gewone Mercedessen en aangepast op de wensen van de klant. Eerst wordt de auto ontmanteld tot het 
koetswerk. Dan in de breedte doormidden gesneden. Vervolgens wordt er een tussenstuk in gezet. Ook krijgt de auto een nieuw 
interieur, met onder andere een boordfrigo, video- en cd installatie, voetkussens en uurwerk. 
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 307

1988 1988-06-29 Nieuwsreportages over regionale en actuele gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Introductie van het New Image 
Salon System, waarin je verschillende kapsels in verschillende kleuren kan proberen aan de hand van een monitor. Schaatser 
Katrien Pauwels staat model. 2. De scouts bestaan 75 jaar. Ze delen zakjes bloemzaad uit als vorm van dank. Daarna vormen ze 
met elkaar een levende bloem die van bovenaf goed te aanschouwen is. 3. Ter gelegenheid van de film 'Appointment with Death' 
van Michael Winner ontvangt Decascoop weer een bekende gast: acteur Peter Ustinov. Hij woont een voorstelling van de film bij 
en het publiek kan hem daarna ontmoeten. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 308

1988 1988-07-13 Reportage van het Regionaal filmjournaal over de aanbouw van de nieuwe wielerbaan in Blaarmeersen, die tot stand kwam uit 
de samenwerking tussen de stad Gent, de Vlaamse Gemeenschap en de Koninklijk Belgische Wielrijdersbond. Het 
wereldkampioenschap zal er dit jaar op gereden worden. Beelden van de werkzaamheden aan de piste, de opening van de baan 
met burgemeester Monsaert en de wielerbaan in gebruik. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 305

1988 1988-07-27 Een reportage over geleidehonden voor blinden in 1988. Blinde steekt met een geleidehond de straat over. Er wordt toelichting 
gegeven bij het opvoeden/opleiding van de honden tot geleidehonden voor blinden: van het uitkiezen van de puppy's tot het 
oversteken van de straat. Er is een twee weken instapperiode waarin de blinde went aan de hond. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 309

1988 1988-08-10 Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen in 1988. 1. Adrien Delange gaat van 's ochtends vroeg op ronde om kranten 
en boeken bijeen te garen om die op te slaan in zijn "adorka" bibliotheek. Overal zijn er stapels broeken en kranten. Hij houdt de 
boekhouding bij van alle dag- en parochiebladen in zijn bezit. Hij was bouwvakker. Hij heeft enkel katten. Voor een vrouw en een 
huis heeft hij nooit geld gehad, zegt hij. Hij drinkt graag koffie terwijl hij een boek leest. 2. 25ste editie van het feest van 
vrijzinnige jeugd. Voorzitter George Baart noemde het een mijlpaal in de nog jonge geschiedenis van de afdeling. Ruim 160 
feestelingen voerden een creatief spel op met thema's als ritme, muziek, vreemdelingen, bloemen en vandalisme, ruime 
aandacht kregen. 3. De symbolische eerste steenlegging van de Oost-Vlaamse politiecampus in Rodenhuize. Gouverneur 
Balthazar benadrukte de noodzaak om de coördinatie tussen de verschillende diensten zo efficiënt mogelijk te organiseren. 
Vande Lanotte mocht de eerste steen plaatsen en de gedenkplaat onthullen. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 310

1988 1988-08-24 Een reportage over het P. Delvaux museum in 1988. In Koksijde, op enkele honderden meters van de Noordzee staat een 
merkwaardig huis tussen het groen dat een bewogen geschiedenis door de Delvaux-stichting werd ontfermd. Het museum 
herbergt belangrijke werken uit alle perioden van de kunstenaar. Zijn eerste werken waren stadszichten en landschappen. Zijn 
eerste composities zijn beïnvloed door Gustaaf Desmet en Permeke. Hij ontwikkelde een eigen stijl met terugkerende thema's: 
hulde aan de vrouw, stations en treinen, skeletten, belangstelling voor Griekse en Romeinse architectuur. Hij nodigt ons uit zijn 
surrealistische wereld te delen. Het museum zelf is sober en stijlvol, met elementen die uit een schilderij lijken te komen. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 311

1988 1988-09-07 Reportage van het Regionaal filmjournaal over een oldtimers rally. Allerlei oldtimers verzamelen zich op het Sint Baafsplein voor 
de start van de vriendschappelijke Schelde-Leie Rally. De tocht gaat door de natuur en komt door allerlei pittoreske stukjes van 
de Leie vallei. Onderweg wordt er gegeten en gedronken. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 306

1988 1988-09-21 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Plant Genetic Systems van de 
Rijksuniversiteit Gent doet onderzoek naar de manier waarop planten met minder chemische middelen, meer kunnen opleveren. 
Door bepaalde genen in planten te introduceren kunnen ze zelf enzymen produceren die bestand zijn tegen ziekten en insecten. 
2. De eerste Gentse Stroppenfietstocht is georganiseerd door de Dienst Leefmilieu onder het motto Mijn Gent, Schoon Gent. 
Veel fietsers, onbekende en bekende, hebben zich verzameld. Er is een een peloton oldtimers. Leo Martin geeft het startschot. 3. 
Michiel Hendryckx wint de prijs voor de beste persfoto met betrekking tot de Gentse actualiteiten van 1987, uitgereikt door de 
Generale Bankmaatschappij. Zijn foto en die van de andere winnaars wordt tentoongesteld in het bankgebouw. 4. De Gentse 
Stedelijke Dienst voor Monumentenzorg en Stadsarchitectuur heeft een tentoonstelling georganiseerd: Stadstuinen en 
Stadsarchitectuur. Het doel is kwalitatieve hedendaagse architectuur onder de aandacht te brengen en te promoten. Rondom de 
tentoonstelling vinden er ook extra activiteiten plaats, zoals een programma over film en architectuur. 5. Een vooraankondiging 
voor het Internationaal Film Gebeuren. De 15e editie komt eraan. Er wordt informatie gegeven over het festival en de 
evenementen die er zullen plaatsvinden, zoals filmmuziekconcerten en live muziek bij stille films. Ook worden eerdere beroemde 
gasten, zoals Charlotte Rampling en Andy Garcia, benoemd met de belofte dat er ook deze editie weer bekende gasten zullen 
zijn. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 
313A

1988 1988-10-05 Reportage van het Regionaal filmjournaal over het Gentse brandweerkorps. Er wordt getoond hoe het er aan toe gaat achter de 
muren van de kazerne. Personeel wordt opgeleid om met de diversificatie van de taken om te kunnen gaan. Ze krijgen zowel 
theorielessen als praktijklessen waar met de apparatuur wordt geleerd te werken. Zo wordt er onder andere geleerd hoe 
wespennesten verwijderd kunnen worden en hoe om te gaan met radioactieve straling. Er is een cursus brandweerduiken bij 
brandweercentrum Rodenhuize. Met behulp van autowrakken wordt er geleerd hoe slachtoffers bevrijd kunnen worden. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 
313B

1988 1988-10-19 Nieuwsreportage van het Regionaal filmjournaal over de opendeurdagen van de brandweer. Een kijkje bij kazerne Post Noord in 
de Kanaalzone. Eerst wordt het voertuigenpark met de verschillende soorten wagens voorgesteld. Daarna wordt er een systeem 
getoond waarmee brandweerslangen getest en schoongemaakt kunnen worden. Er is een demonstratie over hoe een brandende 
frietketel geblust kan worden. Een irrigator wordt getoond en het blussen van een wagen. Brandweerboot Roeland is te bekijken 
en er wordt gedemonstreerd hoe een in nood geraakte surfer uit het water gehaald kan worden. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 317

1988 1988-11-02 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. Er zijn opnames voor de film 
'Boerenpsalm', naar het gelijknamige boek van Felix Timmermans. Roland Verhavert is de producent en regisseur. De film is een 
lofzang op de natuur en de mens in de natuur. Beelden van de set in een bos. Verschillende acteurs worden voorgesteld. 2. Lotto 
bestaat 10 jaar en daarom wordt er een bloementapijt gelegd op het Sint-Pietersplein. De loterijgetallen zijn geschilderd op 
pompoenen en vruchten. 3. In het Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle is een tentoonstelling met het werk van kunstenaar Jean 
Bilquin. De tentoonstelling wordt geopend in aanwezigheid van belangstellenden en prominenten uit de kunstwereld. 4. Het 
Internationaal Arteveldetoernooi Basketbal werd gehouden met deelnemers uit België, Nederland, Finland, Rusland en de 
Verenigde Staten. De finale was tussen Gent en Tallinn en er was een talrijk publiek komen kijken. Tallinn won de wedstrijd. 5. In 
het Floralia paleis is de permanente collectie van het Museum voor Hedendaagse Kunst voor de eerste keer volledig 
geëxposeerd. Er zijn 500 werken van het museum te zien, aangevuld met werken uit verschillende privéverzamelingen. 
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 316

1988 1988-11-16 Een reportage over een monster truck tournee in 1988. De Big Foot "devils on wheels" show op tournee in België, na in 
Indonesië en de Verenigde Staten te zijn geweest. John Muller maakt een sprong over een menselijke barrière, een Opel rijdt op 
2 wielen, er wordt doorheen een vuurwand geknald, auto's worden in de prak gereden, er wordt gesprongen met een motor. Er 
is een trek aan trek wedstrijd tussen een tractor en kinderen. De 7 ton Big Foot monster truck: heeft reuze rupsbanden, rijdt over 
personenwagens. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 322

1988 1988-11-30 Vier nieuwsreportages over regionale gebeurtenissen in 1988. 1. Het wereldrecord haarknippen door kapsalon Filiep. Met een 
deurwaarder erbij wordt gecontroleerd dat hij blijft haarknippen. Naarmate de avond valt neemt de hoeveelheid volk toe. Om 
het uur mag Filiep 5min rusten, of zijn rustpauzes opsparen. Dokters houden tijdens de onderbreking zijn gezondheidstoestand in 
de gaten. Moeilijk om voor snachts genoeg klanten te vinden. Gewone werk van een kapper wordt uitgevoerd. Het vorig record 
lag op 76 uur. Filiep hoopt het te overtreffen met enkele uren. 3 dagen en 3 nachten verder heeft Filiep het record voorbij 
gestoken en doet nog resoluut voort. Na 80 uur legt hij de scharen neer. 155 haardossen zijn door zijn handen gepasseerd. Een 
nieuw wereldrecord. 2. De Poolse ambassadeur was op bezoek in Gent om een Pand te bezoeken dat zal omgebouwd worden 
tot Pools zaken- en cultureel centrum, plus studio's. Het wordt opgeknapt door Poolse werklieden3. Bloementapijt op vernieuwd 
Sint-Michielsplein. Frank Liefooghe's ontwerp werd uitgevoerd in Begonia's en gazon. 4. Georgette Caese wilde de aandacht 
trekken op de Gentse boekentoren van Van De Velde door met opvallende lasers. De boekentoren staat voor wetenschap en 
kennis, terwijl de andere Gentse torens staan voor het burgerlijke en kerkelijk macht. Met deze stralen (van de boekentoren naar 
de Gentse torens) werd deze relatie zichtbaar gemaakt. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 321

1988 1988-12-14 Een reportage over stadsvernieuwing in 1988. Vlaanderen is doorheen de wereld bekend voor zijn steden. Alle monumenten zijn 
versteende herinneringen van een hoog economische bloei, die mogelijk was door de stoutmoedigheid van onze handelaars en 
door de werklust en deskundigheid van onze ambachtslieden. Het woonbeeld antwoordt echter niet meer aan de noden van 
moderne gezinnen, die wegtrekken naar groene villabuurten aan de rand van de stad. De bedrijven trekken naar 
industrieterreinen, en in de binnenstad blijven enkel fabriekspanden over. Om het tij te keren nam minister Byze van de Vlaamse 
regering een besluit ter bevordering van de stadsontwikkeling. Dit besluit werd voorbereid door prof. Boeckaert van de 
rechtsfaculteit en Dr. Allaert van het seminarie voor ruimtelijke surveilling en planning. Op voorwaarde dat investeerders op 
economische en bouwsector verkeren worden aan onze steden bijkomende financiële middelen geboden om de stad te 
vernieuwen. Hiervoor werd een symposium georganiseerd. In een soort mini-7de dag werd minister Byze door journalisten 
ondervraagd. Buitenlandse sprekers kwamen buitenlandse initiatieven zoals in Zwolle en de Londense Docklands voorstellen. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 300

1988 1988-12-28 Nieuwsreportages over actuele en regionale gebeurtenissen met begeleidende voice-over. 1. In de Flanders Expo vindt een 
sportinformatiebeurs plaats. Er kan kennis gemaakt worden met verschillende sporten en er zijn demonstraties. Alexis de Clercq 
opent de beurs, waarna er een rondleiding langs te stands is. Ook is er de eerste Gentse indoorweek atletiek. 2. Donald Duck 
viert zijn 50e verjaardag en is ter gelegenheid naar Gent gekomen. Hij wordt verwelkomd op het stadhuis door burgemeester 
Monsaert en hij wordt tot ereburger benoemd. Daarna is er een show Disney on Ice, met veel bekende Disney figuren op 
schaatsen. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 52 
[b]

Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen, jaar onbekend. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. De 
Belgische mode: het rendez-vous "made in Belgium" had ditmaal de trekking op de foundation sector, een lingerie afdeling op 
texielrama. 2. Spektakelbeurs: is een cultuurmarkt waar 10-tallen verenigingen zichzelf voorstellen om contacten en contracten 
te versieren. 3. In de Generale bankmaatschappij op de Kouter was er een tentoonstellingspubliektrekker: Oscar Bonnevalle op 
uitnodiging van het Willemsfonds. hij stelt o.a. literatuur en reisindrukken voor. Dit werd georganiseerd in teken van Oost-
Vlaamse literatuur. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 67 
[b]

Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen, jaar onbekend. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. De 
opening van een nieuw infocentrum onder het stadhuis. Er is Massale belangstelling. Gratis informatie over de stad, met 
persoonlijke bediende achter de balie. 2. Opening tentoonstelling over openbaar vervoer. Minister De Croo was spreker voor 
publiek. Gulden boek getekend. Miniaturen foto's archiefstukken. Oude tram rijdt tijdens Gentse feesten, heel warm weer. 3. 
Openingsstoet Gentse feesten. 4. Aan Sint-Jacobs centrum van muziek werd podium opgesteld. Dit jaar met een draak met 
enorme vleugels als onderdak. 5. Optreden van Roland, ter gelegenheid van jubileum van 20 jaar. Het Live optreden werd 
opgenomen, en Jean blaute deed de productie. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 62 
[b]

Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen, jaar onbekend. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. 
Oostakker houdt na 3 jaar haar twee Oostakkerse Floraliën (minder groot dan die van Gent, die een 5-jaarlijkse floraliën heeft). 
SK Lourdes is organisator. De helft van de opbrengst gaat naar deze organisatie die zich inzet voor zieken, gehandicapten, en 
hoogbejaarden. Er zijn planten en papegaaien te bezichtigen. 2. 60-jarig bestaan van de patronale kamer van de kleding in Gent: 
uitreiking van eretekens. De patronale kamer kreeg de zilveren medaille van de kamer van Ambachten en Neringen. Eretekens 
van arbeid. George Bracke geeft een toespraak. 3. De Rijksuniversiteit van Gent stelde haar deuren van de plantentuin open voor 
een tentoonstelling over orchideeën. Drie dagen lang, vele bezoekers, lange aanschuiftijd. Er zijn 2500 verschillende soorten 
aanwezig. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 53 
[b]

Drie nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen, jaar onbekend. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. 
Sabena heeft een uitstekende reputatie van technisch onderhoud van de vliegtuigen. Deze reportage handelt over de 
Sabenakeuken en de werking ervan wordt uiteengezet. 2. Carnaval organisaties: niet duidelijk wie wedijveren en wie 
samenwerken. Het is een carnavalsstoet met veel publieke belangstelling. 3. De vereniging van de oud-leerlingen van de 
hotelafdeling Gent organiseerde de derde provinciale wedstrijd voor obers en koks. Voorgerecht van zeevruchten. Er worden 
verschillende toetsen uitgevoerd op de koks. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 49 
[b]

Een nieuwsreportage over Leon Duts, jaar onbekend. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. Leon duts specialiseert 
zich in nep snij- en schotwonden. Er wordt uitgelegd hoe je dit kan bekomen. Voor opnames van film maakt hij ook vuur en 
ontploffingen, die hij op gecontroleerde manier kan toepassen. 
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Regionaal 
filmjournaal, nr. 61 
[b]

Twee nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen, jaar onbekend. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. 
Directeur van ICI Engeland zorgt voor een plechtige openstelling van een nieuwe fabriek van ICI in Destelbergen. Martens en 
Declerck zijn aanwezig, er is een onthulling van een gedenkplaat van het nieuwe gebouw. Er werd een rondgang gedaan in het 
nieuwe complex. Er werd uitleg gegeven over verschillende afdelingen, functies en hun werking. 2. Gentse feesten zorgt ervoor 
dat Gent overbevolkt is met autofile. Maatschappij van intercommunaal vervoer van Gent maakt van deze toestand gebruik om 
aandacht te vestigen op de faciliteiten die het biedt: het openbaar vervoer. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 51 
[b]

Twee nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen, jaar onbekend. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Een 
betoging tegen atoomafval voor de aula van de Rijksuniversiteit in GentUitreiking eredoctoraat voor Jacques-Yves Coustand, 
befaamde oceaanonderzoeker. Ter gelegenheid van het 10jarig bestaan van de interfacultair centrum voor milieusanering. Hij is 
het eens met Actiegroep kernstop2. Informatieavond in het domein Puyenbroeck die Oostvlaamse federatie voor toerisme 
organiseerde. Toeristische markt met aandacht voor streekgerechten en streekbieren. 3. Willemsfonds Gent organiseerde een 
avant-première van de Vlaamse productie 'De Vlaschaard'Regisseur aanwezig4. Lieve Martens uit Zwalm ontving de hoofdprijs 
van de Decascoopwedstrijd: een vliegtuigticket naar Los Angeles. 

Regionaal 
filmjournaal, nr. 50 
[b]

Twee nieuwsreportages over actuele gebeurtenissen, jaar onbekend. Actualiteitsbeelden vergezeld door een voice-over. 1. Een 
poster werd gemaakt waar alle etiketten op staan van alle biersoorten die vandaag in België gebrouwen worden. Het is Cultureel 
erfgoed. Mesopotamië vond het bier uit, een korte geschiedenis wordt hierbij gegeven. Het openluchtmuseum van Bokrijk 
organiseerde een tentoonstelling over het bieren en het pintelieren. Er is ook een bierproeverij. 2. Het orde der stroppendragers 
heeft haar vierde oppermeester aangesteld. Show werd gebracht door travesties. Abel krijgt medaille en tinnen schotel van 
Armand Pien en Romain Deconinck. 
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